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Varanleika hvað varðar verkefni og vinnubrögð er 
erfitt að spá fyrir um þar sem síbreytilegt tæknium-
hverfið í daglegu lífi almennings kallar stöðugt á 
breytt viðmót og aðlögun stjórnvalda. Skattheimta 
sem almennt er þó gengið út frá að sé varanleg í einni 
eða annarri mynd er hér ekki undanskilin. Þrátt fyrir 
þetta hefur enginn spáð fyrir um afnám skatta í þró-
uðum löndum heims, enda ekki á vísan að róa að 
undir rekstri og umsvifum fullvalda ríkis verði alfarið 
staðið með frjálsum framlögum.

Birtingarmyndir gjaldtöku hins opinbera eru fjöl-
margar og snerta flestalla þætti hins daglega lífs með 
mismunandi hætti frá einu tímaskeiði til annars. 
Algengasta form skattlagningar nú er skattur á launa-
tekjur og neyslu í einni eða annarri mynd. Markmið 
skattheimtu eru af ólíkum hvötum, allt frá því að 
skatttekjur séu eyrnamerktar til ákveðinna þarfa til 
þess að skattlagningu sé ætlað að hafa áhrif á hegðun, 
s.s. þegar orka eða skuldir eru gerðar að andlagi skatt-
lagningar. Breytingar á skattalögum eru árvissar og 
sagt hefur verið að starfsmenn skattyfirvalda þurfi 
ekki að breyta um starf þar sem verkefni og starfsum-
hverfi þeirra taki sífelldum breytingum. Breytingar 
á skattumhverfinu verða þó ekki með öllu raktar til 
Alþingis heldur endurspegla þær sömuleiðis að vissu 
marki viðbrögð framkvæmdavaldsins við nýjungum 
í almennu viðskiptaumhverfi eða samskiptaháttum 
almennings og fyrirtækja. Má í því sambandi minna 
á breytt birtingarform álagningar- og innheimtuupp-
lýsinga einstaklinga á þjónustusíðu hvers og eins á 

skattur.is og jafnframt á Ísland.is í maí sl. Með þessari 
breyttu framsetningu var komið til móts við kröfur 
samtímans um rafræna upplýsingagjöf og auðskiljan-
lega framsetningu niðurstaðna fyrir hvern og einn 
einstakling.

Það er gömul saga og ný að skattyfirvöld standa sí-
fellt frammi fyrir nýjum áskorunum, erlendum sem 
innlendum, sem þarf að greina og takast á við, hvort 
heldur atvik ber að með skömmum fyrirvara eða við-
fangsefni eru orðin það umfangsmikil að það kalli á 
sérstök úrræði. Úrlausnarefni tengd alþjóðlegum við-
skiptum dagsins í dag, þar sem erfitt getur reynst að 
ákveða hvar vinna er innt af hendi, hvar vara eða 
þjónusta er afhent og ekki síst af hverjum, eru ólík því 
sem tíðkast þegar vinnustaður og verslun eru staðsett 
á ákveðnu húsnúmeri hér á landi. Þannig kunna að 
sýnast léttvæg í dag flókin lögfræðileg álitamál fyrri 
ára sem vörðuðu mikla en staðbundna skattalega hags-
muni, s.s. í sambandi við Kárahnjúkavirkjunina.

Ýmist er rætt um viðskipti yfir landamæri eða viðskipti 
án landamæra þegar vörur eru afhentar eða þjónusta 
veitt algjörlega óháð því hvar kaupandi og seljandi eru 
staðsettir. Viðskipti á netinu setja einstaklingum og 
fyrirtækjum engin takmörk og geta varðað þjónustu 
eða efnislegar jafnt sem óefnislegar vörur. Viðskipti 
sem þessi, hvort heldur sem er í gegnum alþjóðlega 
milliliði eða beint á milli kaupanda og seljanda, kann 
að vera erfitt að rekja þrátt fyrir víðtækt net tvískött-
unarsamninga og alþjóðlegar skuldbindingar um 
gagnkvæma upplýsingamiðlun á sviði skattamála.

Allt er breytingum háð
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Úthlutun fjármuna er ekki hefðbundið verkefni 
skattyfirvalda þó ákvörðun barna- og vaxtabóta 
hafi um áratugaskeið verið fylgifiskur álagningar 
á einstaklinga. Öllu ólíkara almennum verkefnum 
ríkisskattstjóra verður þannig að teljast að annast 
ákvörðun fjárhæða til leiðréttingar á  verðtryggðum 
fasteignaveðlánum en það verk var ríkisskattstjóra 
falið með stuttum fyrirvara á árinu 2014. Þá verður 
að telja veitingu heimildar til ráðstöfunar einstakl-
inga á séreignarsparnaði til útborgunar eða greiðslu 
á lánum til fyrstu íbúðarkaupa verkefni sem festir í 
sessi hlutverk og ásýnd embættis ríkisskattstjóra sem 
almenna þjónustustofnun hins opinbera. Hefur þessi 
þróun endurspeglast í innri stefnumótunarvinnu 
embættisins sem jafnframt hefur haft það að yfir-
lýstu meginmarkmiði að veita sem besta og öruggasta 
þjónustu í samræmi við gildandi lagaákvæði.

Á árinu 2003 var fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands 
sameinuð embætti ríkisskattstjóra og var það farsæl 
ráðstöfun. Í upphafi ársins 2010 voru síðan sam-
einuð embætti níu skattstjóra og ríkisskattstjóra. 
Horft hefur verið til þeirrar sameiningar sem dæmis 
um vel heppnaða aðgerð. Fyrir dyrum stendur nú að 
sameina innheimtuþátt tollstjóra við embætti ríkis-
skattstjóra og verður ekki við öðru búist í ljósi þess 
sem á undan er gengið en að allt verði eins og best 
verður á kosið fyrir starfsmenn, hina sameinuðu starf-
semi og viðskiptamenn.

Yfirmannaskipti hafa óhjákvæmilega í för með sér 
einhverjar áherslubreytingar þar sem reynsla og sýn 
á viðfangsefni er eðli máls samkvæmt ólík frá einum 
einstaklingi til annars. Frá því um aldamót hafa 
starfað tveir ríkisskattstjórar og hvor um sig sett sitt 
svipmót á embættið. Frá og með 1. október n.k. taka 

starfsmenn ríkisskattstjóra á móti nýjum yfirmanni; 
Snorra Olsen sem er að góðu kunnur, annars vegar 
sem settur ríkisskattstjóri frá 1995-1997 og hins vegar 
sem tollstjóri frá 1. október 1997. Er honum óskað vel-
farnaðar á þessum tímamótum.

Enn á ný upplifa starfsmenn ríkisskattstjóra breyt-
ingar, annars vegar með mannaskiptum í brúnni 
og hins vegar með fjölgun vinnufélaga og um leið 
sýn á fjölbreyttari verkefni sem leiða munu af fyrir-
hugaðri sameiningu hluta embættis tollstjóra við 
ríkisskattstjóra. Að fenginni reynslu eru spennandi 
tímar framundan sem vafalaust munu efla starfsemi 
skattyfirvalda og frekari þróun í takt við breytingar í 
þjóðfélaginu og á viðskiptaumhverfinu, bæði innan-
lands og utan.

Ingvar J. Rögnvaldsson
 ríkisskattstjóri
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Álagning einstaklinga 2018
Í maí sl. lauk ríkisskattstjóri álagningu opinberra gjalda á 
einstaklinga. Skattframtal ársins 2018 vegna tekna ársins 
2017 ber vitni um mikinn uppgang í þjóðfélaginu. Fólk 
flykktist til landsins, laun og tekjur hækkuðu og verð-
mæti eigna jókst. Skuldir jukust en þær jukust minna en 
eignirnar og eigið fé einstaklinga óx því. Það hefur aldrei 
verið meira. Það ætti því að vera óhætt að segja að á árinu 
2017 hafi blásið byrlega fyrir landsmönnum.

Tækniframfarir og 
þjóðfélagsbreytingar
Um aldaraðir byggði efnahagslífið í 
Norður-Evrópu að mestu á landbúnaði. 
Atvinnulíf var því lengst af heft í fjötra 
óblíðrar náttúru sem setti lífinu þröngar 
skorður. Fólk lifði á því sem landið 
gaf og hagur manna reis og féll eftir 
árferðinu sem réði því hver lifði og hver 
dó. Landið var gjöfulla sunnar í álfunni, 
þjóðirnar stærri og velmegun meiri. Víða 
í álfunni breyttust atvinnuhættir lítið frá 
miðöldum og fram á 20. öld.

Bættar samgöngur gerðu mönnum kleift 
að sækja á nýja markaði, auka framleiðslu 
og minnka kostnað með því að hagræða 
og bæta verklag. Með verslun og við-
skiptum stækkuðu borgirnar. Verslun 
stuðlaði að aukinni verkaskiptingu 
og sérhæfingu sem jók aftur afköst og 
framleiðslu. Innviðir í þéttbýli eins og 
frárennslismál og aðgengi að fersku vatni 
drógu úr barnadauða og farsóttum, og 
fólkinu fjölgaði og það braut undir sig 
ný lönd.

 Eitt leiddi þannig af öðru. Breyttir 
atvinnuhættir leiddu til framfara í 
tækni og vísindum sem leiddu til efna-

hagsframfara sem gátu að lokum af sér 
iðnbyltinguna sem stuðlaði aftur að stór-
stígum framförum í tækni og vísindum, 
framleiðslu og samgöngum. Verslanir 
og verksmiðjur komu til sögunnar og til 
urðu nýjar stéttir launþega, þ.e. verka-
manna og borgara sem höfðu viðurværi 
sitt af ýmis konar umsjón og umsýslu. Þá 
gátu aukin framleiðni og bætt lífsskilyrði 
af sér stétt menntamanna sem gat helgað 
líf sitt vísindum og fræðastörfum. 

Á síðustu öld urðu án efa meiri fram-
farir á öllum sviðum vísinda en orðið 
höfðu frá upphafi vega. Heimsframleiðsla 
margfaldaðist á öldinni. Framförum hafa 
fylgt þjóðfélagsbreytingar. Maður sem 
var fæddur í torfbæ upp úr aldamótunum 
1900, og ólst upp við atvinnuhætti sem 
höfðu tíðkast fyrir þúsund árum, hefur 
vart getað ímyndað sér að aðeins um 
hálfri öld síðar myndi venjulegt fólk 
ferðast á hraða hljóðsins heimsálfa á 
milli og jafnvel til tunglsins og aftur 
til baka til jarðarinnar. Fáir hafa látið 
sér detta til hugar að menn ættu eftir 
að beisla kjarnorkuna og að maðurinn 
myndi um miðbik aldarinnar geta, ef 
honum biði svo við að horfa, eytt öllu 
lífi á jörðinni. Tækniframfarir hafa 
þannig leitt til breyttra atvinnuhátta og 
efnahagsframfara sem hafa síðan leitt til 
róttækra þjóðfélagsbreytinga.

Félagsleg markmið
Ríkisvaldið hefur þróast með samfélaginu 
og tekist á herðar breytt hlutverk. Á 
Vesturlöndum hefur á undanförnum 
áratugum verið ákveðin krafa um að hið 
opinbera sinni ekki einungis öryggis- 
og varnarmálum heldur einnig ýmsum 
félags- og efnahagslegum málum.

Þó að tekjuaukningin sé ekki jafnmikil 
og árið 2016 þá er hún engu að síður 
veruleg. Aukningin nú er talsvert meiri 
en í aðdraganda hrunsins

Páll Kolbeins 
rekstrarhagfræðingur



Lengst af var það talin höfuðskylda ríkis-
valdsins að sinna landvörnum, halda uppi 
almannareglu og réttarvörslu. Ríkið þurfti 
að standa undir kostnaði við hermál og 
dómsmál. Atvinnumál, heilbrigðis- og 
félagsmál og menntamál voru í höndum 
landeigenda, stórfjölskyldunnar, einstakra 
mektarmanna eða kirkjunnar. 

Stjórnmál 17. aldar snérust að miklu 
leyti um átök aðalsins við konungs-
valdið. Stjórnmál 18. aldar snérust um 
átök nýrrar borgarastéttar við aðalinn 
og þá má segja að stjórnmálaátök 19. og 
framanverðrar 20. aldar hafi að miklu 
leyti snúist um átök öreiga og verkalýðs 
við borgarastéttina. 

Í Evrópu einkenndust millistríðsárin 
af miklum þjóðfélagslegum og stjórn-
málalegum umbrotum. Kreppan hafði 
mikil áhrif sem sumir kölluðu skipbrot 
fjármagnsstefnunnar, og í framhaldinu 
var krafist róttækra þjóðfélagslegra um-
bóta undir hinum ýmsu gunnfánum. 
Ríkisvaldið sem gegnt hafði takmörkuðu 
hlutverki skyldi nú tryggja fulla atvinnu, 
stöðugt verðlag, réttindi launafólks, 
menntun og heilbrigði alþýðumanna 
og almenna framfærslu borgaranna. 
Þetta kallaði á mun víðtækara hlutverk 
opinberra aðila en þekkst hafði. Hug-
myndabarátta eftirstríðsáranna snérist 
að miklu leyti um það hvort að svo-
kallað blandað hagkerfi, sem byggði 
á einstaklingsfrelsi og lýðræði, myndi 
skila launamönnum betri lífskjörum til 
langs tíma litið en miðstýrður áætlana-
búskapur sem tekinn hafði verið upp í 
svokölluðum ráðstjórnarríkjunum austar 
í álfunni. 

Efnahagleg markmið
Vitanlega eru menn ekki á einu máli 
um hlutverk ríkisvaldsins en krafan um 
síaukna opinbera þjónustu eða íhlutun í 
hin ýmsu svið sem áður voru á forræði 
einstaklinganna sjálfra eða einkaaðila 
hefur endurspeglast í niðurstöðum 
kosninga alla síðustu öld.

Lengst af héldu opinber umsvif í 
efnahagslífi Vesturlanda því áfram að 
aukast.Menn hættu að líta á ríkið sem 
hvert annað fyrirtæki sem starfi algerlega 
óháð efnahag landsins og skattana sem 
leið til að afla tekna til að standa undir 
landvörnum og dómstólum. Þess í stað er 
sú skoðun orðin viðtekin að skattar hafi 
mun þýðingarmeira hlutverki að gegna 
sem stjórntæki sem ríkið getur gripið til 
og beitt í þágu hinna ýmsu félagslegu og 
efnahagslegu markmiða. Skilin á milli 
opinberra fjármála, skattamála og hag-

stjórnar eru því ekki jafnljós og áður var. 
Réttarvernd og öryggi borgaranna skipa 
engu að síður mikilvægan sess nú sem 
fyrr. Það er til að mynda erfitt að sjá fyrir 
sér réttindi án landvarna og réttarvörslu, 
samfélagslega ábyrgð án samfélags 
eða félagslegt kerfi án atvinnulífs og 
verðmætasköpunar.

Eftir því sem ríkið hefur tekist á herðar 
fleiri verkefni hefur fjárþörfin aukist. 
Skattar hækkuðu því mikið um miðja 
síðustu öld í tengslum við það sem kallað 

hefur verið uppgjör eftirstríðsáranna. Um 
aldamótin síðustu voru útgjöld íslenska 
ríkisins eins og víðast hvar annarsstaðar 
til að mynda um 5% til 10% af lands-
framleiðslu samanborið við ríflega 40% 
árið 2015. Útgjöld danska ríkisins voru 
54,4% af landsframleiðslu en þess ber að 
geta að lífeyrir sem greiddur er úr lífeyris-
sjóðum telst ekki til útgjalda ríkisins hér 
á landi. Víða erlendis eru lífeyrismál stór 
útgjaldaliður sem greiddur er af skattfé. 

Ríkisfjármál, tekjur og gjöld ríkisins, 
hafa þannig orðið hluti af hagstjórninni. 
Það þykir orðið sjálfsagt að ríkisvaldið 
hafi áhrif á efnahagslífið, t.d. með því 
að stjórna framboði og eftirspurn í hag-
kerfinu. Ríkið hefur gripið inn í með 
beinum og óbeinum hætti, ýmist með 
skömmtun eða stöðlum og reglugerðum 
eða með óbeinum hætti s.s. með því að 
hafa áhrif á aðstæður borgaranna, t.d. í 
gegnum skattkerfið. 

Andstæður og mótsagnir
Hin ýmsu markmið opinbers rekstrar 
eiga til að vegast á. Það er ætlast til að 
opinber útgjöld séu innan þeirra marka 
sem tekjurnar setja þeim, þ.e. ef vel á að 
vera á að reka opinbera sjóði á sléttu, 
alltjent til lengri tíma. Tekjustofnar setja 
opinberum umsvifum ákveðnar skorður. 
Því þarf að forgangsraða. Skattheimta og 

ríkisumsvif hafa áhrif á allt efnahags-
lífið og því eru takmörk fyrir því hversu 
mikla skatta er hægt að heimta af vinn-
andi mönnum eða hversu mikla vöru og 
þjónustu ríkið getur keypt á almennum 
markaði. Peningum sem ríkið tekur í 
skatt af borgurunum verja þeir ekki til 
fjárfestingar, sparnaðar eða neyslu.

Þá vegast á sjónarmið um hvar 
skuli draga línuna á milli hagsmuna 
einstaklingsins annars vegar og al-
mannahagsmuna hins vegar og hvernig 

skuli tryggja hagsmuni almennings gagn-
vart ríkisvaldinu. Önnur sjónarmið sem 
varða réttlæti, jafnrétti og jöfnuð koma 
þarna einnig við sögu, sem og frelsi og 
öryggi borgaranna.

Hverjir eiga að skattleggja?
Álitamál varðandi opinbera þjónustu 
snúast ekki aðeins um það hvaða 
þjónustu skuli veita og hver skuli 
njóta hennar heldur hver eigi að veita 
þjónustuna, þ.e. alríki, ríki, sveitarfélög 
eða jafnvel einhver önnur smærri stjórn-
sýslueining, og hver og hvernig eigi að 
greiða fyrir hana, þ.e. með endurgjaldi 
þess sem nýtur þjónustunnar, beinum 
eða óbeinum sköttum, afnotagjöldum 
eða tollum. Þá eru ákveðnar takmarkanir 
á því hver getur lagt á skatt og hvernig 
gjöld skulu ákveðin. Hér á landi eru 
engir skattar lagðir á nema að það sé skýr 
heimild fyrir því í lögum. Löggjafinn 
setur framkvæmdavaldinu ákveðnar 
skorður að þessu leyti.

Hverja á að skattleggja?
Í gamla daga þekktist að ákveðnar 
stéttir voru skattlagðar sérstaklega. Þá 
var stéttaskipting skýr og erfitt að villa 
á sér heimildir til að svíkja undan skatti. 
Nú er stighækkandi tekjuskattur talinn 
sanngjarn sem þýðir að hinir tekjuhærri 
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efnahagslífið og því eru takmörk fyrir því hversu 
mikla skatta er hægt að heimta af vinnandi 
mönnum eða hversu mikla vöru og þjónustu 
ríkið getur keypt á almennum markaði



bera þyngri byrðar en þeir sem hafa úr 
litlu að spila. Þeir greiða ekki aðeins 
hærri upphæðir í skatt heldur hærra 
hlutfall tekna.  

Lengst af voru almennt lagðir á 
flatir skattar þannig að menn greiddu 
ákveðið hlutfall tekna í skatt. Þessir 
skattar þekkjast enn en víðast hvar er 
þó leyfður einhver frádráttur á móti 
tekjum. Hin hliðin á sama peningi er 
þegar reynt er að milda skattbyrði þeirra 
sem búa við ákveðnar aðstæður, hafa 
fyrir öðrum að sjá, börnum, unglingum 
og gamalmennum, eða þeim sem standa 
í fasteignakaupum. 

Hvað á að skattleggja?
Ríkisvaldið þarf að ákveða hvað skuli 
skattleggja og hversu mikið. Hægt er 
að skattleggja tekjur, eignir, veltu, inn-
flutning, ákveðna vöru eða þjónustu 
eða einstaklingana sem slíka með nefs-
köttum. Hér þarf aftur að taka tillit til 
þess hver það er sem á endanum ber 
skattinn. Beinir skattar eru lagðir á 
tekjur, hagnað og eignir og því er yfir-
leitt erfitt að koma skattinum yfir á 
einhvern annan. Óbeinir skattar, eins 
og virðisaukaskattur, eru lagðir á vöru 
og þjónustu.

Stundum eru lögð á gjöld sem fela í sér 
að um er að ræða endurgjald fyrir eitt-
hvað sem menn fá í staðinn fyrir gjaldið, 
s.s. réttindi eða afnot. Tryggingagjald, 
bifreiðagjöld, fasteignagjöld og gatna-
gerðagjöld eru lögð á til að standa undir 
ýmis konar þjónustu, tryggingum 
og vegagerð sem gjaldandinn nýtur. 
Stundum eru gjöld lögð á til að standa 
undir ákveðnum verkefnum en þá hefur 
verið talað um markaða tekjustofna 
ákveðinna stofnana. Það er svo allur 
gangur á því hversu stíft menn fylgja 
eftir upprunalegum ásetningi þegar 
kemur að slíkum gjöldum og þá eru þau 
ekki nema gjöld að hluta.

Hversu mikið á að skattleggja?
Stóra spurningin í skattamálum er 
alltaf hversu háir skattarnir eigi að vera. 
Menn hafa tekist á um skatta og skatt-
heimtu frá því að ræningjaflokkar fóru að 
heimta skatt af ferðalöngum. Enska orðið 
skattur, tax, er komið úr latínu og felur í 
sér að meta eða snerta með fingrunum. Í 
norrænu málunum merkir orðið skattur, 
skat, fjársjóð eða falinn sjóð. Það er líka 
til í þessari merkingu í Skotlandi þar 
sem það merkir samkot eða skot og er þá 
talið af norrænum stofni. Orðatiltækið to 
get away scot free er vel þekkt í ensku og 
þýðir upprunalega að komast hjá skatti. 
Þjóðverjar nota orðið stýri eða steuer 
fyrir skatt. Frakkar nota orðið impôt sem 
er komið af latneska orðinu impositium 
sem er til í ensku sem imposition. Sínum 
augum lítur hver silfrið.

Þversögnin í skattheimtunni felst 
í því að flestir vilja njóta þess sem er 
ókeypis en fæstir vilja láta það sem þeir 
eiga af hendi, nema í viðskiptum. Það 
eru fáir tilbúnir til að leggja mikið á sig 
fyrir ekki neitt. Það er auðvitað misjafnt 
hvað menn leggja mikið upp úr vinnu 
og tekjum en það eru ábyggilega ekki 
margir sem vilja vinna fyrir það eitt að 
fá að greiða skatt. Það er ekki ósenni-

legt að skattheimta hafi einhver áhrif á 
hegðun manna og þar með skattstofna. 
Vilja menn frekar taka 10% skatt af 100% 
eða 20% skatt af 50% eða 50% skatt af 
20%. Sumstaðar þekkjast háir tollar og 
gjöld á áfengi og tóbak sem þjóna fyrst og 
fremst þeim tilgangi að draga úr neyslu 
og minnka þannig skattstofninn.

Skattar sem stjórntæki
Sem fyrr segir hefur sköttum og skatt-
heimtu allt frá stríðslokum ekki aðeins 
verið ætlað að afla hinu opinbera tekna 
heldur hafa menn enn öðrum þræði litið á 
skattheimtuna sem mikilvægt stjórntæki. 
Tollur á innflutning á ýmist að afla tekna 

fyrir ríkið eða styrkja samkeppnisstöðu 
innlendrar framleiðslu. Gjöldum á áfengi 
og tóbak er ekki aðeins ætlað að afla 
tekna heldur einnig að draga úr neyslu. 
Þarna stangast á tekjuöflunarmarkmiðið 
og neyslustýringarmarkmiðið. Minni 
innflutningur og minni neysla þýðir 
minni tekjur af tollum og gjöldum sem 
lögð eru á þessar vörur.

Sumir hafa litið svo á að skattheimtan 
eigi að stuðla að auknum jöfnuði í sam-
félaginu. Þá er ekki eingöngu litið til 
þeirra sem fá greiðslur og stuðning úr 
opinberum sjóðum. Hér takast á hug-
myndir um réttlæti, jafnrétti og jöfnuð. 

Hvernig á að greiða?
Þá er vert að hafa í huga að fyrr á tímum 
var ekki óþekkt að skattar væru greiddir 
í fríðu. En eftir því sem samfélagið hefur 
orðið þróaðra hefur þessi háttur lagst af. 
Þegnskylduvinna og herskylda tíðkast 
sumstaðar og þá þurfa bændur að útvega 
menn í leitir á haustin. Þeim sem standa 
ekki í skilum og fá dóm fyrir skattsvik 
er stundum gert að sinna samfélags-
þjónustu. Sumir tala um að menn greiði 
skuldir sínar við samfélagið og það er þá 
gert í fríðu.

Skattgrunnskrá
Árið 2017 hélt uppgangur síðustu ára 
áfram. Á skattgrunnskrá voru 297.676 
einstaklingar sem var 10.948 eða 3,8% 
fleiri en fyrir ári. Það hafa aldrei fyrr 
verið þetta margir framteljendur á 
skattgrunnskrá.

Fjölgun á skattgrunnskrá er nú farin 
að minna á árin í aðdraganda hrunsins. 
Árin 2005, 2006 og 2007 fjölgaði fram-
teljendum á skattgrunnskrá um 6.881, 
12.567 og 10.856, sem var fjölgun um 
2,9%, 5,2% og 4,3%. Það fjölgaði síðan 
aftur um 2.727 árið 2008, sem var 
fjölgun um 1% en þá voru 267.494 ein-
staklingar á grunnskrá, fleiri en nokkurn 
tímann fyrr. Það fækkaði hins vegar um 
6.730 eða 2,5% á árinu 2009 en árið 2010 
voru 260.764 framteljendur á skrá. Allar 
götur síðan hefur framteljendum fjölgað 
en síðustu ár skera sig þó nokkuð úr. 
Árin 2014, 2015 og 2016 fjölgaði fram-
teljendum um 3.356, 5.799 og 9.122 sem 
var fjölgun um 1,3%, 2,1% og 3,3%. 
Sem fyrr segir fjölgaði svo um 10.948 
framteljendur eða 3,8% árið 2017. Það 
árið voru 36.912 eða 14,2% fleiri á skatt-
grunnskrá en árið 2010. Þetta er aðeins 
minni fjölgun en á sama tímabili fyrir 
tíu árum frá 2000 til 2007 en þá fjölgaði 
um 43.253 eða 19,5%.
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Nefskattar
Útvarpsgjald og gjald í Framkvæmdasjóð 
aldraðra eru dæmi um nefskatta sem 
eru lagðir á til að fjármagna opinberan 
rekstur. Hreinn og klár nefskattur er 
ákveðin fjárhæð sem er lögð jafnt á alla. 
Skatturinn kemur því verr við þá sem 
hafa lágar tekjur en þá sem hafa háar 
tekjur.

Þessir íslensku nefskattar hafa þó í 
reynd aðeins verið lagðir á þá sem eru 
með tekjur yfir skattleysismörkum, sem 
voru 1.718.678 kr. árið 2017 og þá sem 
voru fæddir 1948 eða síðar, þ.e. þeir sem 
voru komnir á áttræðisaldur voru undan-
þegnir gjaldinu. Þá voru börn innan 16 
ára aldurs einnig undanþegin gjaldinu. 
Hér er því ekki um hreina nefskatta að 
ræða.

Nefskattar leggjast þyngst á þá sem 
eru með lágar tekjur en skatturinn verður 
alltaf hlutfallslega minni eftir því sem 
tekjurnar eru hærri. Þeir sem voru með 
1.718.678 kr. í tekjur sluppu við nefskatt-
ana en þeir sem voru með 1.718.679 kr. í 
tekjur, eða eina krónu yfir tekjumörkum, 
greiddu 11.175 kr. í gjald í Framkvæmda-
sjóð aldraðra og 17.100 kr. í útvarpsgjald, 
samtals 28.275 kr.

Útvarpsgjald
Rúmir 3,7 milljarðar voru nú lagðir á 
einstaklinga í útvarpsgjald. Útvarpsgjald 
er lagt á til að standa straum af rekstri 
íslensks ríkisútvarps. Í gegnum tíðina 
hefur ríkisútvarpið verið talið gegna 
ákveðnu mennta- og menningarhlut-
verki sem réttlætir gjaldtökuna.

Tekjur af útvarpsgjaldi jukust nú 
um rúma tæpa 201 milljón á milli ára. 
Gjaldið sjálft var 17.100 kr. og hækk-
aði það um 300 kr. á milli ára. Nú var 
gjaldið lagt á 217.405 gjaldendur, eða 
11.904 fleiri en fyrir ári. Gjaldendum 
útvarpsgjalds fjölgaði um 5,8% á sama 
tíma og gjaldendum á skattgrunnskrá 
fjölgaði um 3,8%. Gjaldendum undir 
sjötugu og yfir skattleysismörkum fjölg-
aði því aftur mun hraðar en gjaldendum 
á skattgrunnskrá.

Gjald í Framkvæmdasjóð 
aldraðra
Framkvæmdasjóði aldraðra er ætlað 
að stuðla að uppbyggingu öldrunar-
þjónustu um landið, byggingu stofnana 
fyrir aldraða, þjónustumiðstöðva og dag-
vista, auk annarra verkefna sem stuðla að 
eflingu öldrunarþjónustu. Lagðar voru 
11.175 kr. á hvern gjaldanda. Gjaldið 
hækkaði um 219 kr. eða 2,0% á milli ára. 

Samtals voru lagðir rúmir 2,4 milljarðar 
á í gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra 
sem var um 136 milljónum meira en í 
fyrra. Það var lagt á 217.598 einstaklinga, 
11.951 fleiri en í fyrra.

Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra er 
lagt á þá sem falla frá á árinu en það þarf 
hins vegar ekki að greiða útvarpsgjald 
vegna þeirra. Þetta er ástæðan fyrir því 
að aðeins fleiri greiða í Framkvæmdasjóð 
aldraðra en útvarpsgjaldið.

Tekjur
Bróðurpartur tekna í landinu eru laun 
sem greidd eru fyrir vinnu launa-
manna og þeirra sem reikna sér laun 
vegna eigin reksturs. Aðrar tekjur eru 
hagnaður af rekstri einstaklingsfyrir-
tækja, leigutekjur, vextir og arður og 
ýmsir styrkir. Þá fá margir greiddan 
lífeyri úr lífeyrissjóðum, séreignarsjóðum 
eða atvinnuleysistryggingasjóðum eða 
félagslegar tryggingabætur úr samtrygg-
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Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar

Í álagningu 2018, á tekjur ársins 2017, voru 297.676 einstaklingar á skattgrunnskrá, 
sem var 10.948 fleiri en fyrir ári. Þetta er fjölgun um 3,8% á milli ára. Þetta er nokkru 
minni fjölgun á skattgrunnskrá en árin 2006 og 2007 en þá fjölgaði um 5,2% og 4,3%. 
Árið 2008 hafði dregið nokkuð úr mikilli fjölgun en þá voru alls 267.494 einstaklingar á 
skattgrunnskrá. Það fækkaði síðan aftur um 6.730 eða 2,5% fram til ársins 2010, en 
síðan hefur framteljendum aftur fjölgað ár frá ári, samtals um 36.912 eða 14,2%. Um 
69% fjölgunarinnar á þessum tíma er vegna erlendra ríkisborgara sem hefur fjölgað um 
25.478. Þeir voru 44.850 á skattgrunnskrá í álagningu árið 2018 eða um 15,1% fram-
teljenda á skattgrunnskrá. Erlendir ríkisborgarar á skattgrunnskrá hafa aldrei verið fleiri.

Bróðurpartur tekna einstaklinga eru laun og hlunnindi sem greidd eru fyrir starf. 
Landsmenn fengu greidda tæpa 1.780 milljarða í laun og hlunnindi árið 2017, sem 
var tæpum 80,5 milljörðum eða 7,3% meira en árið áður. Laun og hlunnindi voru um 
168 milljörðum hærri árið 2017 en árið 2007. Raungildi launagreiðslna minnkaði um 
hátt í 216 milljarða á árunum 2007 til 2010, eða um 21,3%, en síðan hafa þau aftur 
hækkað um 383,2 milljarða eða 48,1%.
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Á hverju ári hverfur hópur framteljenda af 
skattgrunnskrá en aðrir bætast við á skrána. 

Árið 2017 voru 4.367 framteljendur á skrá sem voru 
fæddir 2001 og urðu því 16 ára á árinu og greiddu 
því skatt í fyrsta skipti. Þessi hópur framteljenda 
telur um 1,5% framteljenda á skattgrunnskrá. Eins 
og allir sem komnir eru til vits og ára vita þá telja 
vikur og ár harla lítið en þegar litið er yfir farinn 
veg, og áratugirnir eru gerðir upp, greina menn 
miklar breytingar á undraskömmum tíma. 

Þjóðin er að eldast
Um 20,4% framteljenda á skrá árið 2017 voru fæddir 1991 eða 
síðar en 39,2% voru fæddir 1981 eða síðar og voru því 36 ára 
eða yngri. Þá voru 55,6% 46 ára og yngri fædd 1971 eða síðar. 
Helmingaskiptin í aldursdreifingunni liggja hjá þeim sem voru 
fæddir á árunum 1973 og 1974 og voru því 42 eða 43 ára en 
50,8% framteljenda voru yngri en 43 ára og 49,2% voru yngri en 
42 ára. Ef við horfum hins vegar aðeins á íslenska ríkisborgara 
þá var um helmingur þeirra á skattgrunnskrá 45 ára og eldri. Þá 
voru um 38,4% einstaklinga á skattgrunnskrá 51 árs eða eldri 
og 23,2% voru 61 árs eða eldri. Um 11,1% framteljenda voru 71 
árs eða eldri. Þetta er fólk sem var fætt 1946 eða fyrr. 

Það er mjög merkilegt að sjá hvernig aldursdreifing landsmanna 
hefur breyst frá árinu 1992. Þjóðin hefur elst. Árið 1992 var helm-
ingur framteljenda á skattgrunnskrá 38 ára eða yngri, fæddur 
árið 1954 eða síðar. Þá giltu sömu mörk fyrir íslenska ríkisborgara 
og alla á grunnskrá. Þessi mörk hafa því færst upp um nær fjögur 
ár á þessum 25 árum en ef aðeins er tekið mið af þeim sem voru 
íslenskir ríkisborgarar þá hafa mörkin lyfst um nær átta ár. 

Árið 1992 voru 198.611 framteljendur á skattgrunnskrá. Árið 
2017 voru þeir orðnir 299.065 eða um helmingi fleiri. Þar af voru 
141.870 framteljendur sem höfðu verið á skattgrunnskrá árið 1992. 
Þeim sem höfðu verið á skrá árið 1992 hafði því fækkað um 56.741 
eða 28,6%. Framteljendur sem höfðu verið á skattgrunnskrá 
árið 1992 voru því ekki nema tæpur helmingur þeirra sem voru 
á skrá 25 árum síðar. Börn og unglingar yngri en 16 ára eru ekki 
á grunnskrá þannig að umskiptin á grunnskrá segja ekki alla 
söguna um umskiptin sem orðið hafa í landinu á þessum tíma. 

Umskiptin á skattgrunnskrá eru enn merkilegri þegar farið 
er 35 ár aftur í tímann, eða allt aftur til ársins 1981. Á 35 árum 
verða börn fullorðin, fullorðið fólk verður gamalt og kynslóðir 
sem settu svip sinn á öldina hverfa á braut. 

Það var 165.341 framteljendi á skattgrunnskrá árið 1981. 
Framteljendum hefur því fjölgað um 132.335 eða 80% á þessum 
tíma. Árið 2017 voru 93.082 þeirra einstaklinga sem voru á skatt-

Umskipti á skattgrunnskrá seinustu 35 árin
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grunnskrá árið 1981 enn á skattgrunnskrá. Því voru um 56,3% 
þeirra sem voru á skattgrunnskrá árið 1981 enn á skrá árið 2017, 
en 43,7% höfðu dottið út af skránni, fallið frá eða flutt úr landi. 
Framteljendur sem voru 16 ára og eldri árið 1981 voru því ekki 
nema um þriðjungur þeirra sem voru á skattgrunnskrá árið 
2017, eða um 31,3%. Erlendir ríkisborgarar voru 44.850 árið 2017 
og því ekki nema rétt um helmingi færri en íslenskir á skatt-
grunnskrá árið 1981. 

Fjölgun erlendra ríkisborgara
Sem fyrr segir voru erlendir ríkisborgarar um 15,1% framtelj-
enda á skattgrunnskrá árið 2017. Ungt fólk er oft ævintýragjarnt 
og áræðnara en hinir sem eru eldri og ráðsettari. Um 19,1% ís-
lenskra ríkisborgara eru 66 ára eða eldri samanborið við 2,8% 
erlendra ríkisborgara. Þá eru 8,5% íslenskra ríkisborgara á 
skattgrunnskrá 16 til 20 ára en 5,8% erlendra ríkisborgara eru á 
þessum aldri. Tæpir tveir þriðju, eða 64,6%, erlendra ríkisborgara 
voru á milli tvítugs og fertugs, samanborið við um þriðjung 
íslenskra eða 33,2%. 

Þessi misjafna dreifing leiðir til þess að erlendir ríkisborgarar 
voru fjölmennari að tiltölu í einstökum árgöngum en á lands-
vísu. Þeir voru til að mynda 25,9% þeirra sem voru á aldursbilinu 
21 til 30 ára samanborið við 21,4% árið 2016. Erlendir ríkis-
borgarar voru nær þriðjungur eða um 29,1%, þeirra sem voru á 

skattgrunnskrá á aldrinum 26 til 30 ára árið 2017 samanborið 
við 23,7% árið 2016. Í þessum aldurshóp fjölgaði erlendum 
ríkisborgurum um 35,3% á milli ára á meðan íslenskum ríkis-
borgurum fjölgaði um 2,6%. Þeir voru um 26,5% þeirra sem voru 
á aldrinum 31 til 35 ára. Í þessum árgangi fjölgaði um 28,4% á 
milli ára. Þá voru erlendir ríkisborgarar um 20,4% þeirra sem 
voru á milli 36 ára og fertugs en í þessum hópi fjölgaði um 28% 
á milli ára. Það fjölgaði um 29,5% í aldurshópnum 41 til 45 ára 

Það er mjög merkilegt að sjá 
hvernig aldursdreifing lands-
manna hefur breyst frá árinu 
1992. Þjóðin hefur elst. Árið 1992 
var helmingur framteljenda á 
skattgrunnskrá 38 ára eða yngri, 
fæddur árið 1954 eða síðar

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Árleg breyting framteljenda á skattgrunnskrá

Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar

Fjöldi



10    TÍUND

en um 16,2% framteljenda í þessum aldurshóp voru erlendir 
ríkisborgarar. Þá voru erlendir ríkisborgarar um 14,1% þeirra 
sem voru á aldrinum 46 til 50 en þarna fjölgaði erlendum ríkis-
borgurum um 28,2%. 

Þótt að erlendir ríkisborgarar yfir fimmtugu séu mun færri 
að tiltölu en í yngri hópunum fjölgaði engu að síður umtalsvert 
í þessum árgöngum árið 2017. Í aldurshópunum 51 til 55, 56 til 
60, 61 til 65 og 66 og eldri voru 9,9%, 7,8%, 4,9% og 2,6% lands-
manna á skrá erlendir ríkisborgarar. Það fjölgaði um 29,1%, 
19,3% 17,2% og 5,8% í þessum aldurshópum á milli áranna 2016 
og 2017. 

Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði mest í aldurhópnum sem 
var 66 ára og eldri en þar fjölgaði um 3% á milli ára. Þá fjölgaði 
þeim sem voru 61 til 65 ára um 2,8% á milli ára og þeim sem 
voru á aldrinum 26 til þrítugs fjölgaði um 2,6% á milli ára. Það 
er reyndar merkilegt að það fækkaði um 1,1% í aldurshópnum 
16 til 20 og um 0,5% í aldurhópnum 21 til 25. Þá fækkaði einnig 
um 2,6% í aldurshópnum 31 til 35 ára. 

Árið 2017 fjölgaði Pólverjum mest allra á skattgrunnskrá. 
Þeim fjölgaði um 4.144, eða 28,6%, árið 2017 en alls voru 18.633 
Pólverjar á grunnskrá. Þá fjölgaði Litháum um 1.477 en það var 
55,5% fjölgun á milli ára. Litháar á skrá voru 4.139. Þá fjölgaði 
Íslendingum um 1.166, eða 0,5%, sem fyrr segir. Lettum fjölgaði 
um 631 en það var 56% fjölgun á milli ára og Rúmenum um 511 
sem var 58,9% fjölgun. Þá fjölgaði Tékkum og Króötum um 351 
og 240 sem var fjölgun um 46,7% og 120,6% á milli ára. Spán-
verjum og Portúgölum fjölgaði um 221 og 206 sem var fjölgun 

um 25,5% og 24,8%. Þjóðverjum fjölgaði um 181 eða 12,8% 
og Filippseyingum um 150 sem var 30% fjölgun. Ungverjum 
fjölgaði um á 150, eða 33% og Bretum og Bandaríkjamönnum 
um 137 og 118 sem var fjölgun um 12,9% og 14,6%. 

Íslenskir ríkisborgar eru flestir á grunnskrá, eða 252.838 
þá voru 18.633 Pólverjar sem fyrr segir, 4.139 Litháar og 1.757 
Lettar á skrá. Lettar eru nú orðnir fjölmennari á skrá heldur en 
Þjóðverjar sem voru 1.594. Þá eru Rúmenar orðnir 1.284 á skrá 
en fyrir ekki nema fimm árum, árið 2012, voru 190 Rúmenar á 
skattgrunnskrá og þá voru þeir í 19. sæti yfir þá sem voru fjöl-
mennastir á eftir Ítölum. Danir og Bretar voru 1.284 og 1.196, í 
6. og 7. sæti. Bretum fjölgaði um 137 en Dönum ekki nema um 
20. Dönum fjölgaði þó engu að síður hraðar en Íslendingum í 
landinu, eða um 1,6%. Sem fyrr segir eru íslenskir ríkisborgarar 
um 84,9% á skrá. Pólverjar eru hins vegar komnir upp í 6,3% 
og þá eru Litháar um 1,4% þeirra sem voru á grunnskrá. Jafn-
vel Svíum fjölgaði hraðar en Íslendingum á skrá eða um fimm 
sem var 0,8% fjölgun en 600 Svíar voru á skattgrunnskrá árið 
2017. Norðmönnum fækkaði hins vegar um 18 sem var 3,7% 
fækkun á milli ára. 

Hlutfall erlendra ríkisborgara
Íslenskum ríkisborgurum á skattgrunnskrá fjölgaði um 1.166 
árið 2017, eða um tæp 0,5%. Er það ívið minni fjölgun en árið 
áður en þá fjölgaði þeim um 1.536 sem var 0,6% fjölgun. Á sama 
tíma fjölgaði erlendum ríkisborgurum um 9.782, eða 27,9%, 
sem er ívið meiri fjölgun en árið 2016 en þá fjölgaði þeim um 
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27,6%. Erlendum ríkisborgurum fjölgaði þannig um tæpa 56 
fyrir hverja 200 á sama tíma og íslenskum fjölgaði um tæpan 
einn. Erlendum ríkisborgurum fjölgaði því rúmlega 60 sinnum 
hraðar og átta sinnum meira en íslenskum á skrá. Erlendir ríkis-
borgarar voru um 89,3% fjölgunar á skrá árið 2017. Alls voru 
erlendir ríkisborgarar á skattgrunnskrá 44.850 þannig að þeir 
voru um 15,1% einstaklinga á skrá. Árið 2016 var þetta hlutfall 
12,2%. Það þarf auðvitað ekki að fjölyrða um að erlendir ríkis-
borgarar hafa aldrei verið fleiri. Þeir voru nú nær helmingi fleiri, 
49,2%, en árið 2007 og nær þriðjungi fleiri að tiltölu en þá.

Það er reyndar merkilegt að íslenskum ríkisborgurum hefur 
ekki fjölgað jafn hægt í nokkra áratugi, hið minnsta. Á níunda 
og tíunda áratug síðustu aldar var árleg fjölgun á skrá yfirleitt 
í kringum 1,5% en á þessum tíma hafði aðflutningur fólks lítil 
áhrif á fólksfjölda í landinu. Fjölgunin tók nokkurn kipp í góð-
ærinu um miðjan fyrsta áratug þessarar aldar. Það dró mikið 
úr henni í hruninu þegar fólk en síðan hefur vöxturinn minnkað 
að heita má ár frá ári. Annað sem hefur áhrif á viðkomuna er 
að árgangarnir sem eru fæddir um og upp úr stríði voru fjöl-
mennir samanborið við aldamótakynslóðina og þá sem fylgdi 
í kjölfar hennar og því deyja fleiri nú en fyrir nokkrum árum.

Sem fyrr segir hefur framteljendum á grunnskrá fjölgað um 
36.912 frá árinu 2010. Á þessum tíma hefur íslenskum ríkisborg-
urum fjölgað um 11.434 eða 4,7% en erlendum ríkisborgurum 
hefur fjölgað um 25.478 eða 131,5%. Erlendum ríkisborgurum 
hefur fjölgað 28 sinnum hraðar en Íslendingunum á þessum 
tíma og eru íslenskir ríkisborgarar nú um 84,9% einstaklinga 
á skattgrunnskrá.

Erlendum ríkisborgurum hefur 
fjölgað 28 sinnum hraðar en 
Íslendingunum á þessum tíma 
og eru íslenskir ríkisborgarar 
nú um 84,9% einstaklinga á 
skattgrunnskrá
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ingarkerfinu sem Íslendingar hafa komið 
á. Þessar tekjur eru taldar fram á skatt-
framtali einstaklinga.

Laun og hlunnindi
Árið 2017 voru launagreiðslur, bifreiða-
hlunnindi og önnur hlunnindi 80,5 
milljörðum eða 7,3 % hærri að raungildi 
en árið áður. Samtals voru þessar greiðslur 

1.180 milljarðar árið 2017. Nokkuð hefur 
dregið úr mikilli hækkun launa. Raun-
gildi launa jókst um 3,4% árið 2013, 6,3% 
árið 2014, 8,5% árið 2015 og 9,9% árið 
2016. Aukningin er engu að síður um 

80 milljarðar sem er með því mesta sem 
sést hefur. Launatekjur jukust um 78,5 
milljarða árið 2015 og 98,7 milljarða árið 
2016. Þá jukust þær um 54,4 milljarða 
árið 2014. Þó að tekjuaukningin sé ekki 
jafnmikil og árið 2016 þá er hún engu að 
síður veruleg. Aukningin nú er talsvert 
meiri en í aðdraganda hrunsins. Laun og 
hlunnindi hækkuðu um 74,3 milljarða 

árið 2005, 67,5 milljarða árið 2006 og 
70,8 milljarða árið 2007. Næstu tvö ár þar 
á eftir minnkuðu þau um 210,1 milljarð 
og svo aftur um 5,4 milljarða árið 2010, 
en þá var botninum náð. Laun höfðu þá 

farið úr 1.012 milljörðum árið 2007 í 797 
milljarða árið 2010 og nú aftur í 1.099 
milljarða árið 2016 og 1.180 milljarða 
árið 2017.

Hér er rétt að taka fram að skattar fram-
teljenda sem hafa haft tekjur erlendis eru 
handreiknaðir. Skattur þessara framtelj-
enda er reiknaður með öðrum hætti en 
annarra framteljenda og því hafa þeir iðu-
lega ekki verið taldir með í þessum tölum. 
Eftir því sem fleiri útlendingar hafa flust 
til landsins og Íslendingar hafa flust til 
starfa í útlöndum hefur þurft að hand-
reikna skatta sífellt fleiri framteljenda. Árið 
2018 voru skattar 28.044 framteljenda 
handreiknaðir eða 9,4% framteljenda á 
grunnskrá. Þetta er mikil breyting frá því 
sem var um aldamótin en þá voru skattar 
um 3,3% framteljenda handreiknaðir. 
Aldrei hefur þurft að handreikna skatta 
jafnmargra framteljenda og í álagningu 
árið 2018. Handreiknaðir voru 1.447 fleiri 
en árið 2017 en þetta er fjölgun um 5,4% 
á milli ára.

Í eina tíð þótti ekkert tiltöku mál að 
sleppa handreiknuðum í vélrænum út-
keyrslum þar sem þetta var tiltölulega 
fámennur hópur. Tölur sem sýna stöðu 
framtala strax að loknum framtalsskilum 
eiga eftir að breytast þegar fleiri framtöl 
berast og eru leiðrétt. Þá eru skattstofnar 
endurákvarðaðir þegar skatteftirlit hefur 
yfirfarið skattframtöl. Þegar hátt í tíundi 
hver framteljandi á skattgrunnskrá er 
handreiknaður er hins vegar réttara að 
telja handreiknaða með en að sleppa 
þeim.

Dagpeningar
Vinnuveitendur geta ýmist greitt kostnað 
af ferðum starfsmanna á vegum vinnu-
veitanda gegn framvísun reiknings 
eða greitt þeim dagpeninga til að 
standa straum af ferðakostnaði. Það er 
ákveðið hagræði fólgið í því að greiða 
starfsmönnum dagpeninga frekar en 
ferðakostnað samkvæmt reikningi. Dag-
peningum er ætlað að standa undir 
ferðakostnaði og þeir því almennt 
undanskildir tryggingagjaldi. 

Atvinnurekendur greiddu 13,3 millj-
arða í dagpeninga árið 2017 sem var 401 
milljón eða 2,9% minna en árið 2016. 
Árið 2017 fengu 31.176 manns greidda 
dagpeninga, 1.031 fleiri en árið áður. 
Árið 2007 fengu aftur á móti 29.843 
greidda dagpeninga en tveimur árum 
síðar hafði þeim fækkað um 8.980 eða 
niður í 20.863. Síðan hefur þeim fjölgað 
ár frá ári sem fá þessar greiðslur vegna 
kostnaðar við ferðalög.
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Tekjuskatts- og og útsvarsstofn

Á árunum 2002 til 2007 jukust laun, hlunnindi, lífeyrir, tryggingabætur og aðrar 
greiðslur sem ekki teljast til fjármagnstekna um 32,8%. Meðalskattur á þessar tekjur 
var 23,1% árið 2002 en þar af var útsvarið 11,9% og sérstakur tekjuskattur 0,4% af 
tekjustofninum. Almennur tekjuskattur hækkaði á þessum árum um 24,3% og útsvarið 
um 35%. Sérstakur tekjuskattur var hins vegar síðast lagður á árið 2005. Meðalskatt-
byrði á þessar tekjur var því 22,3% árið 2007. Fjármagnstekjur hækkuðu hins vegar 
um 332,4% á þessum árum og skatturinn fylgdi á eftir en hann hækkaði um 338%. 
Meðalfjármagnstekjuskattur hækkaði úr 9,8% í 9,9% en leyfilegt er að nýta persónu-
afslátt upp í fjármagnstekjuskatt. Fram til ársins 2010 lækkuðu laun, hlunnindi, lífeyrir 
o.fl. um 17,1%, tekjur af útsvari lækkuðu um 17,3% og tekjur af tekjuskatti um 18,9%. 
Meðalskattur var 22% en þar af var útsvarið enn 12%. Fjármagnstekjur minnkuðu um 
78,8% en skattur á fjármagnstekjur lækkaði um 69,2%. Hann var 14,4% að jafnaði 
árið 2010. Síðan hafa laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl. hækkað aftur um 43,8%, tekjur af 
útsvari hafa hækkað um 59,9% og tekjur af tekjuskatti um 51,7%, en meðalskattur 
var 23,9% árið 2017 og þar af var útsvarið 13,4%. Fjármagnstekjur hafa aukist um 
78,4% og skattur af fjármagnstekjum hefur aukist um 119,3%. Meðalskattur á fjár-
magnstekjur var 17,7% árið 2017.

Þó að tekjuaukningin sé ekki jafnmikil og árið 
2016 þá er hún engu að síður veruleg. Aukningin 
nú er talsvert meiri en í aðdraganda hrunsins

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

Frádráttur vegna greiddra dagpen-
inga var 13 milljarðar árið 2017 en um 
97,4% greiddra dagpeninga voru dregin 
frá skattstofni. Þetta er ívið hærra hlut-
fall en árið 2016 þegar frádráttur vegna 
dagpeninga var um 97,1% af greiddum 
dagpeningum. Árið 2016 var reyndar 
frekar óvenjulegt en árin 2010 til 2013 
var hlutfallið um 97,7% til 97,9%.

Dagpeningar sem mynduðu skatt-
stofn voru aðeins um 346 milljónir en 
einhverjir 212 framteljendur drógu ekki 
kostnað vegna ferðalaga frá greiddum 
dagpeningum. Þetta er ekki ósvipað því 
sem verið hefur. Aðeins lítið brot greiddra 
dagpeninga myndar tekjuskatts- og út-
svarsstofn og er skattlagt.

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

Vinnuveitendur greiddu 12 milljarða 
í ökutækjastyrk árið 2017 sem var 411 
milljónum eða 3,6% meira en árið 2016. 
Styrkurinn jókst um 222 milljónir árið 
2016 sem var 2% aukning á milli ára. 
Ökutækjastyrkur hefur ekki aukist svona 
mikið síðan 2012 en þá jókst hann um 
532 milljónir eða 5,5%, úr 10,5 millj-
örðum í 11,1 milljarð.

Árið 2017 fengu 43.144 einstaklingar 
greiddan ökutækjastyrk sem var 1.145 
fleiri en árið 2016. Það hafa aldrei fleiri 
framteljendur talið fram ökutækjastyrk 
en nú. Þeim sem fengu ökutækjastyrk 
fækkaði nokkuð eftir hrunið en árið 2008 
fékk 39.341 einstaklingur greiddan styrk. 
Þeim sem fengu styrk fækkaði síðan um 
4.524 fram til ársins 2010 en þá voru þeir 
orðnir 34.817. Síðan hefur styrkþegum 
fjölgað á hverju ári.

Ólíkt dagpeningum þá eru nú færri sem 
telja fram frádrátt á móti ökutækjastyrk, 
minna er dregið frá og því er stærri hluti 
styrksins skattlagður eins og launa-
tekjur. Nú töldu 36.485 framteljendur 
fram frádrátt á móti ökutækjastyrk en 
frádrátturinn var 8,2 milljarðar eða 212 
milljónum hærri en í álagningunni í 
fyrra. Ökutækjastyrkurinn sjálfur jókst 
um 3,6% en frádrátturinn aðeins um 
2,7%. Um 68,2% styrksins voru dregin 
frá í kostnað en tæpur þriðjungur eða 
31,8% var skattlagður. Þetta er ívið hærra 
hlutfall en á síðustu árum.

Reiknað endurgjald
Allir sem starfa við eigin atvinnurekstur 
eiga að reikna sér endurgjald eða laun 
fyrir vinnu sína. Þetta gildir jafnt um þá 
sem taka að sér hlutastörf eins og kennslu, 
greinaskrif eða smáviðvik í íhlaupum, 
sem og þá sem hafa meira umleikis. 
Ríkisskattstjóri gefur út viðmiðunar-
reglur um reiknað endurgjald ýmissa 
starfstétta á hverju ári en mönnum ber 
almennt að reikna sér endurgjald sem er 
ekki lægra en þau laun sem hefðu verið 
greidd ef sama starf hefði verið unnið 

fyrir óskyldan aðila. Hér gildir því svo 
kölluð armslengdarregla sem kemur fyrir 
á nokkrum stöðum í skattalögunum. 
Með þessi laun er farið eins og launa-
greiðslur til launþega. Þeir sem reikna 
sér endurgjald eiga að skila staðgreiðslu, 
tryggingagjaldi og iðgjaldi í lífeyrissjóð 
af endurgjaldinu. Þetta gildir jafnt um þá 
sem stunda atvinnurekstur í eigin nafni, 
þá sem reka sameignarfélag með öðrum 
og þá sem eru ráðandi aðilar vegna eignar 
eða stjórnunaraðildar í hlutafélögum.

Fyrir tíma iðnbyltingarinnar var 
sveitaheimilið grunnframleiðslueining 
samfélagsins. Bóndi var bústólpi og bú 
var landstólpi sögðu menn. Menn litu því 
á búið eða fjölskylduna sem skattalega 
einingu. Flestir einyrkjar ráku fyrirtæki 
sín í eigin nafni og báru þannig per-
sónulega og ótakmarkaða ábyrgð á 
fjárhag fyrirtækisins. Þetta gilti jafnt um 
bændur, sjómenn, járningarmenn, múr-
ara og smiði og síðar pípulagningamenn. 
Í kjölfar iðnbyltingarinnar fylgdi aukin 
sérhæfing og stærri framleiðslueiningar 
og verksmiðjur sem leiddu til þess að fólk 
fluttist úr sveitum í þéttbýlið. Til varð 
verkalýður og borgarastétt sem stundaði 
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Reiknað endurgjald og hreinar tekjur
af atvinnurekstri

Reiknað endurgjald Hreinar tekjur

Lengst af voru nær öll fyrirtæki rekin í nafni eiganda sem var einnig framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins. Þegar fyrirtæki stækkuðu og rekstur varð flóknari varð hagkvæmt að skilja 
á milli fjárhags eiganda og rekstrar. Til sögunnar komu hlutafélög sem voru sérstakir 
lögaðilar. Tengsl hluthafa og hlutafélags voru þá í gegnum eignarhlut eða hlutabréf 
sem veittu rétt til setu og atkvæðis á hluthafafundi auk arðgreiðslu. Með tilkomu einka-
hlutafélaga má segja að tengsl hluthafa og hlutafélags hafi aftur færst í átt til fyrra 
horfs og skilin á milli fjárhags eiganda og hlutafélags orðið óskýrari. Margir hafa því 
séð ákveðið hagræði í því að stofna einkahlutafélag um rekstur sem var áður rekinn í 
eigin nafni. Einstaklingar sem reka fyrirtæki í eigin nafni eiga að reikna sér endurgjald 
fyrir vinnu sína í þágu rekstrarins eins og væru þeir í vinnu hjá hverju öðru fyrirtæki. Árið 
1996 reiknuðu 27.382 einstaklingar sér 40,5 milljarða í endurgjald og 17,0 milljarða í 
hagnað af einstaklingsrekstri. Árið 2017 reiknuðu aftur á móti 17.165 einstaklingar sér 
24,8 milljarða endurgjald en þá var hagnaðurinn 13,2 milljarðar.

Milljarðar



launaða vinnu. Nýjar stéttir sérfræðinga 
urðu til og festu sig í sessi á sama tíma og 
opinber rekstur varð umsvifameiri.

Afstaða manna til hlutafélaga hefur að 
öllum líkindum breyst nokkuð á undan-
förnum árum. Í gegnum tíðina hafa þeir 
sem vildu setja á laggirnar hlutafélag þar 
sem ábyrgð eigenda takmarkaðist við 
eigið fé fyrirtækisins þurft að uppfylla 
ákveðin skilyrði um fjölda hluthafa og 
hlutafé sem voru talsvert strangari en 
síðar varð. 

Í upphafi voru hlutafélög fyrst og 
fremst sett á laggirnar sem samtrygginga-
félög til að takmarka áhættu hluthafa 
sem voru þó tilbúnir að hætta fé sínu 
í áhættusömum verkefnum, yfirleitt 

siglingum. Vissulega var hagnaðarvon 
fólgin í fjárfestingum og markaður með 
verðbréf. Máttarstólpum samfélagsins var 
stundum boðið að leggja fé til og ljá nafn 
sitt ákveðnum fyrirtækjum sem þótti 
traustvekjandi. Það þótti til að mynda 
fínt að leggja nafn sitt við Lloyds trygg-
ingafélagið í London. 

Að baki gömlu íslensku sparisjóðanna 
stóðu stofnfjáreigendur. Sparisjóðirnir 
voru stofnaðir til að vinna að hinum 
ýmsu þjóðþrifamálum. Lloyds fór 
næstum því á hausinn, sem og nöfnin 
sem að félaginu stóðu, og sögu spari-
sjóðanna lauk þegar stofnfjáreigendur 
hættu að líta á sig sem sérstaka gæslu-
menn og verndara sparisjóðanna heldur 
sem hluthafa.

Engu að síður var litið á hlutafélög 
sem sérstaka lögaðila sem væri sjálf-
stæður skattaaðili og því voru fjárhagur 
félagsins og fjárhagur eigenda alger-
lega aðskilinn, og þar með var algerlega 
skilið á milli skattlagningar hluta-
félagsins og hluthafa. Hlutafélög voru 

því ekki ósvipuð sjálfseignarfélögum 
og í gegnum tíðina hefur skattlagning 
hlutafélaga borið þess merki. Það hefur 
þótt réttlætanlegt að leggja háa skatta á 
hagnað fyrirtækjanna og því hefur ekki 
verið talið neitt sérstakt hagræði í því 
að stofna hlutafélag um rekstur lítilla 
einstaklingsfyrirtækja. Allt að einu var 
algengara fyrr á tímum að menn væru 
sjálfs síns herrar og stunduðu sjálf-
stæðan atvinnurekstur og lögaðilar og 
launamenn því ekki jafn fyrirferða-
miklir í samfélaginu og síðar varð.

Síðar fóru menn í auknum mæli að líta 
á fjárhag hlutafélaga sem framlengingu 
af fjárhag hluthafana og þá þótti ráðlagt 
að líta á þann skatt sem hluthafar voru 

taldir greiða af hagnaði fyrirtækisins frá 
því að hann varð til í rekstri fyrirtækisins 
og þangað til að hann hafði skilað sér í 
vasa hluthafanna.

Það segir ákveðna sögu um umræddan 
eðlismun einstaklingsrekstrar og hluta-
félaga að ef reksturinn gengur ekki sem 
skyldi mega einstaklingar lækka reiknað 
endurgjald en launamönnum í ráðandi 
stöðu í einkahlutafélagi leyfist það hins 
vegar ekki.

Um aldamótin síðustu hafði verið 
slakað mikið á íþyngjandi kröfum sem 
gerðar voru til hlutafélaga. Einkahluta-
félög komu til sögunnar en um svipað 
leyti var einstaklingum gert hægara um 
vik að flytja einstaklingsrekstur í hluta-
félag. Þá var skattur á hagnað lögaðila 
lækkaður og fjármagnstekjuskattur tek-
inn upp en hann náði m.a. til arðs og 
söluhagnaðar. Þannig takmarkaðist ekki 
aðeins ábyrgðin við eigið fé fyrirtækisins 
heldur fólst einnig ákveðið skattalegt 
hagræði í því að stofna félag um rekstur 
sem hafði áður verið rekinn í nafni eig-

anda. Margir sáu sér því hag í því að flytja 
einstaklingsrekstur yfir í einkahlutafélag. 
Einkahlutafélögum fjölgaði því mikið á 
sama tíma þeim fækkaði sem voru með 
rekstur í eigin nafni. Tekjur sem höfðu 
áður verið skattlagðar hjá eiganda sem 
hreinn hagnaður fyrirtækisins voru því 
skattlagðar sem tekjur sjálfstæðs lögaðila 
og síðar sem arður eða söluhagnaður hjá 
eigandanum.

Árið 1996 reiknuðu 27.382 einstak-
lingar sér endurgjald vegna vinnu við 
eigin atvinnurekstur en þá voru ekki 
nema 9.905 hlutafélög í landinu. Ein-
staklingum með rekstur á eigin kennitölu 
fækkaði að segja stöðugt fram til ársins 
2010 en þá reiknuðu ekki nema 16.278 
einstaklingar sér endurgjald. Þarna hafði 
því fækkað um 11.104 á 14 árum en á 
sama tíma hafði hlutafélögum fjölgað 
um 23.827 en árið 2010 voru 33.732 
hlutafélög í landinu.

Skattalögum var breytt í kjölfar 
hrunsins og þá minnkaði ábatinn af því 
að flytja rekstur yfir í einkahlutafélag. 
Skattur á tekjur og hagnað lögaðila var 
hækkaður sem og fjármagnstekjuskattur 
af arði og söluhagnaði. Þeim fjölgaði því 
aftur sem reka fyrirtæki í eigin nafni. Á 
síðustu þremur árum hefur hins vegar 
þeim fækkað aftur á sama tíma og hluta-
félögum fjölgar. Árið 2014 reiknuðu 
17.898 einstaklingar sér endurgjald en 
síðan hefur aftur fækkað um 733. Árið 
2017 voru þeir 17.165 sem reiknuðu sér 
endurgjald og hafði þá fækkaði um 548 
frá árinu áður.

Árið 2017 reiknuðu einstaklingar sér 
24,8 milljarða í laun fyrir vinnu við eigin 
atvinnurekstur. Það var 632 milljónum 
eða 2,6% meira að raungildi en árið áður. 
Það er athyglisvert að reiknað endurgjald 
var 41,4 milljarðar árið 1994 en það var 
komið niður í 18,6 milljarða árið 2010. 
Frá þeim tíma hefur það aftur aukist um 
rúma 6,2 milljarða.

Hreinn hagnaður einstaklinga  
af atvinnurekstri
Einstaklingar með eigin atvinnurekstur 
skila rekstraryfirliti með skattframtalinu 
ef rekstrartekjur eru minni en ein milljón. 
Ef tekjurnar eru ein til 20 milljónir skila 
þeir rekstrarskýrslum en annars skila 
þeir skattframtali rekstraraðila eins og 
lögaðilar. Bændur skila landbúnaðar-
skýrslu með skattframtali. Hagnaður af 
rekstri er síðan fluttur af rekstrarfram-
tali yfir á skattframtal einstaklings og 
skattlagður eins og um hverjar aðrar 
launatekjur væri að ræða.

14    TÍUND

Hagnaður einstaklinga með rekstur hefur aukist, 
eins og reiknað endurgjald allt frá árinu 2010 
eftir að hafa minnkað mikið eftir ágjöfina sem 
landið varð fyrir árið 2008. Það eru ákveðin 
tíðindi að nú hefur fyrirtækjum sem rekin eru á 
nafni eigenda aftur fækkað, endurgjaldi stendur 
í stað og hagnaði af rekstri minnkar
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Árið 2017 var 13,2 milljarða hagnaður 
af rekstri einstaklinga. Hagnaðurinn 
var að segja óbreyttur á milli ára. Hann 
minnkaði um 57 milljónir eða 0,4%. 

Hagnaður einstaklinga með rekstur 
hefur aukist, eins og reiknað endurgjald 
allt frá árinu 2010 eftir að hafa minnkað 
mikið eftir ágjöfina sem landið varð fyrir 
árið 2008. Hann var 8,1 milljarður árið 
2010 en hefur síðan aukist ár frá ári. Það 
eru ákveðin tíðindi að nú hefur fyrir-
tækjum sem rekin eru á nafni eigenda 
aftur fækkað, reiknað endurgjald stendur 
í stað og hagnaður af rekstri minnkar.

Sem fyrr segir reiknuðu 17.165 ein-
staklingar sér endurgjald vegna vinnu 
við eigin atvinnurekstur en hagnaður 
varð af starfsemi 15.046 eða 87,7% fyrir-
tækja. Þetta hlutfall lækkaði lítillega á 
milli ára. Það var 88,1% árið 2016 og 
hafði þá ekki verið hærra síðan mælingar 
hófust, eða í 26 ár.

Það er reyndar merkilegt að undir lok 
tíunda áratugarins var mun meiri hagn-
aður af einstaklingsfyrirtækjum en nú. 
Hann var 20,3 milljarðar árið 1997, 22,5 
milljarðar árið 1998, 23,1 milljarður árið 
1999 og 22,6 milljarðar árið 2000. Á 
þessum árum var hagnaður af um 58,8% 
til 69,1% fyrirtækja. Það kann að vera 
að eðli og umfang einstaklingsrekstrar 
hafi breyst í gegnum árin. Fyrirtæki með 
launuðu starfsfólki hafi almennt fært sig 
yfir í hlutafélagaformið en á sama tíma 
hafi fleiri farið að taka að sér í verktöku 
ýmis konar smáverk, sem hefðu al-
mennt verið innt af hendi af launuðum 
starfsmönnum fyrirtækja. Hér væri til 
að mynda áhugavert að kanna hversu 
margir þeirra sem reka fyrirtæki í eigin 
nafni eru á launagreiðendaskrá.

Tekjur erlendis
Skattar nær allra sem hafa einhverjar 
tekjur erlendis eru handreiknaðir. Það er 
helst ef um er að ræða lífeyrisgreiðslur eða 
eitthvað því um líkt frá löndum sem ekki 
hafa gert tvísköttunarsamninga við Ísland 
að slíkar greiðslur séu skattlagðar án tillits 
til skattlagningarréttar upprunalandsins.

Landsmenn voru með 12,1 milljarð 
í tekjur í útlöndum árið 2017. Það er 3,4 
milljörðum minna en þeir voru með 
árið áður. Þessar tekjur hafa minnkað 
um 7,4 milljarða frá árinu 2015. Tekjur í 
útlöndum jukust hægt en örugglega upp 
úr aldamótunum en tóku síðan kipp um 
miðjan fyrsta áratuginn og jukust svo 
stanslaust fram til ársins 2015 þegar þær 
náðu 19,5 milljörðum. Á síðustu tveimur 
árum hafa þær svo aftur minnkað.

Sömu sögu er að segja af fjölda þeirra sem 
hafa haft einherjar tekjur í útlöndum. 
Þeir voru 1.418 um aldamótin og 1.680 
árið 2005, en þá voru tekjurnar fjórir 
milljarðar. Þeir voru orðnir 2.343 árið 
2009 þegar tekjurnar voru 9,1 milljarður 
og fjölgaði svo í 5.296 árið 2015 þegar 
tekjurnar voru orðnar 19,5 milljarðar.

Að öllum líkindum hafa tekjurnar 
aukist með auknum umsvifum Ís-
lendinga á fyrsta áratug þessarar aldar. 
Aðflutningur útlendinga til landsins í 
aðdraganda góðærisins 2007 hefur haft 
áhrif, sem og brottflutningur Íslendinga 
og útlendinga frá landinu í kreppunni 
sem fylgdi í kjölfarið. Nú í góðærinu 
flytur fólk svo aftur til landsins. Það er 
engu að síður merkilegt að framtaldar 
tekjur erlendis skuli ekki aukast meira 
þar sem fólksflutningar til landsins hafa 
aldrei verið meiri.

Launadreifing
Það er rétt að hafa í huga að laun eru 
ekki endilega það sama og velmegun. 
Margir vinna langan vinnudag fyrir há 
laun á meðan aðrir vinna mun styttri 
vinnudag fyrir svipuð eða sömu laun. 
Velmegunin í landinu hlýtur að taka mið 
af því hversu margir afla hárra launa í 
landinu, ekki síður en því hverjar heildar 

launagreiðslurnar eru. Þá er mikilvægt að 
hafa í huga að það er ekki sama peningur 
og peningur. Ekki frekar en stig er stig 
og mark er mark þá eru krónurnar mis-
verðmætar. Nokkrar viðbótarkrónur geta 
skipt miklu máli þegar það vantar ekki 
nema aðeins upp á að menn getir staðið 
í skilum eða keypt það sem hugurinn 
girnist. 

Lífskjör í landinu hljóta að taka mið 
af því hversu margir hafa það gott, ekki 
síður en því hvað efnahagslífið fram-
leiðir mikil verðmæti. Menn geta svo 

spurt sig að því hvort að menn vinna 
til að lifa eða hvort að menn lifa til að 
vinna. Og í víðara samhengi, hvort að 
laga eigi atvinnulífið að þjóðfélaginu 
eða þjóðfélagið að atvinnulífinu? Þetta 
eru spurningar sem flestir ættu að geta 
svarað fyrir sjálfa sig og forystumenn 
þjóðarinnar ættu að geta svarað fyrir 
atvinnulífið og þjóðfélagið.

Árið 2017 þokaði landsmönnum 
upp á við. Fleiri voru með hærri laun 
en árið áður. Árið 2016 var um helm-
ingur framteljenda með meira en þrjár 
milljónir í laun, hlunnindi, dagpeninga 
og ökutækja styrk, reiknað endurgjald 
og hagnað af einstaklingsrekstri á ári. 
Þetta hlutfall var 51,4% árið 2017. Þá 
voru 26,2% framteljenda með meira en 
sex milljónir í laun árið 2016 en 28,6% 
árið 2017. Framteljendum yfir þessum 
mörkum fjölgaði um 9.922 sem eða 
13,2%. Um 90,6% fjölgunarinnar á skatt-
grunnskrá var í hópi þeirra sem voru með 
meira en sex milljónir í tekjur á ári. Þá 
voru 29.812 eða 10,4% framteljenda með 
meira en níu milljónir í launatekjur árið 
2016, samanborið við 34.597 eða 11,6% 
árið 2017. Í þessum hópi fjölgaði um 
4.785 eða 16,1%.

Það er athyglisvert að hlutfallsleg 
fjölgun var mest í hópunum sem var með 

níu til 12 milljónir og 12 til 15 milljónir 
í tekjur. Í þessum hópum voru rúm 6% 
og 2,2% framteljenda árið 2016 saman-
borið við 6,8% og 2,54% framteljenda 
árið 2017. Hlutfallsleg fjölgun í þessum 
hópum var því 12,5% og 14,1%. Það 
fækkaði hins vegar hlutfallslega um 8,8% 
í hópnum sem var með minna en þrjár 
milljónir og um 3,6% í hópnum með 
þrjár til sex milljónir í launatekjur.

Árið 2016 voru 1.330 framteljendur 
með meira en 24 milljónir í laun og aðrar 
starfstengdar greiðslur. Þetta voru 0,46% 

Fleiri voru með hærri laun en árið áður. Árið 
2016 var um helmingur framteljenda með meira 
en þrjár milljónir í laun, hlunnindi, dagpeninga 
og ökutækjastyrk, reiknað endurgjald og 
hagnað af einstaklingsrekstri á ári. Þetta hlutfall 
var 51,4% árið 2017



framteljenda. Framteljendum á skatt-
grunnskrá fjölgaði um 10.948 á milli ára 
eða 3,8% en þeim sem voru með meira 
en tvær milljónir á mánuði fjölgaði 
um 153. Það var 11,5% fjölgun eða um 
1,4% fjölgunarinnar. Að tiltölu fjölgaði í 
þessum hóp um 7,4%, úr 0,46% í 0,5% af 
framteljendum á skattgrunnskrá.

Hækkun launa er áhugaverð í ljósi þess 
að fleiri voru ekki með neinar launatekjur 
árið 2017 en árið 2016. Árið 2016 voru 
69.834 einstaklingar ekki með neinar 
launatekjur samanborið við 74.726 árið 
2017. Þarna fjölgaði um 4.892 eða sjö 
prósent á milli ára. Um fjórðungur fram-
teljenda var ekki með neinar launatekjur, 
24,4% árið 2016 og 25,1% árið 2017. Hlut-
deild þessa hóps jókst um 3,1% á milli ára 
en um 44,7% fjölgunar á skattgrunnskrá 

var í þessum launalausa hóp. Þá fækkaði 
þeim sem voru með lægri laun en þrjár 
milljónir um 3.901 á milli ára eða 5,3%. 
Árið 2016 voru 25,7% framteljenda undir 
þessum mörkum saman borið við 23,4% 
árið eftir. Miðað við aðra framteljendur 
fækkaði í þessum hópi vinnandi manna 
um 8,8%. Fækkunin í þessum hópi vegur 
upp fjölgun í hópnum fyrir neðan. Það 
er því ekki ólíklegt að það sé einhver til-
flutningur á milli þessara hópa.

 Þetta vekur athygli en þess ber að geta 
að áætlanir voru mun fleiri í ár en í fyrra 
en það kann að skýra þróunina að ein-
hverju leyti. Þegar fleiri framtöl berast 
og betri upplýsingar fást þá ættu menn 
að getað áttað sig betur á þessari fjölgun 
launalausra.

Tryggingagjald
Þeir sem reikna sér endurgjald vegna 
starfa við eigin rekstur eða eru með menn 
í vinnu þurfa að skila tryggingagjaldi og 
greiða iðgjald í lífeyrissjóð af greiddum 
og reiknuðum launum. Tryggingagjald 
samanstendur af almennu trygginga-
gjaldi sem var 5,9% af launum árið 
2016 og atvinnutryggingagjaldi sem var 

1,35%. Þá var gjald í Ábyrgðasjóð launa 
0,05%. Markaðsgjald sem er einnig 0,05% 
er lagt á með tryggingagjaldi, þótt að það 
sé allsendis ótengt almannatryggingum.

Í álagningu nú voru lagðir á rúmir 2,5 
milljarðar í tryggingagjald af launum ein-
staklinga með rekstur í eigin nafni sem 
var 80 milljónum meira en lagt var á í 
fyrra. Stofninn hækkaði hins vegar um 
tæpa 2,4 milljarða eða 7,2% á milli ára. 
Einstaklingar greiddu 35,5 milljarða í 
laun, hlunnindi og lífeyrisiðgjöld árið 
2017.

Tryggingagjald var 6,85% í stað-
greiðslu árið 2017. Það var 7,35% fyrri 
hluta árs 2016 en lækkaði í 6,85% frá og 
með 1. júlí 2016 eða um 0,5 prósentustig. 
Tryggingagjald í staðgreiðslu lækkaði um 
6,8% á milli ára. Slysatryggingagjald sjó-

manna var hins vegar óbreytt 0,65% og 
því var tryggingagjald af launum sjó-
manna 7,50% árið 2017 en það var 8% 
fyrri hluta árs 2016.

Tryggingagjald var lagt á 18.882 ein-
staklinga. Það eru talsvert fleiri sem 
greiða tryggingagjald en reikna sér end-
urgjald. Ástæðan fyrir þessum mun er sú 
að einstaklingar geta verið með menn í 
vinnu án þess að reikna sér endurgjald.

Greiðslur frá Tryggingastofnun
Í upphafi síðustu aldar lifðu margir við 
fátækt í landinu. Fjöldi manna bjó við 
þröngan og lélegan húsakost og átti vart 
til hnífs og skeiðar. Langflestir urðu að 
sýna aðhalds- og nægjusemi þótt þeir 
hafi ekki beinlínis liðið skort. Börn voru 
látin vinna fyrir sér og fáum gert kleift 
að ganga menntaveginn. Heilbrigðis-
þjónusta var greidd úr vasa þeirra sem 
hennar nutu. Hún var takmörkuð og dýr. 
Störf til sjávar og sveita voru hættuleg og 
margir áttu um sárt að binda eða glímdu 
við áverka eða örkuml vegna slysfara.

Vafalaust hefur einhvers konar sam-
tryggingarkerfi verið við lýði í gegnum 
tíðina þar sem einn hljóp undir bagga 

með öðrum. Þeir sem voru aflögufærir 
tóku að sér vandalausa. Fólki var komið 
fyrir í vist hjá ættingjum. 

Svokallaðar almannatryggingar rekja 
uppruna sinn til Þýskalands í upphafi 
níunda áratugar 19. aldar. Vélavinna í 
verksmiðjum var hættuleg og vinnuslys 
því tíð. Almannatryggingar byggðu því á 
samtryggingalögmálinu sem metur tjón 
út frá líkum. Það eru sem betur fer litlar 
líkur á því að menn verði fyrir miklu 
tjóni og mikið tjón fyrir einn er yfirleitt 
lítið tjón fyrir hvern og einn þegar því 
er deilt niður á marga. Þessi hugmynd 
hefur síðan verið færð inn í skattkerfið í 
gegnum stighækkandi tekjuskatt. Ef allir 
leggjast á eitt og greiða hluta tekna sinna 
í skatt til þjóðfélagsins getur þjóðfélagið 
allt komið miklu til leiðar. Þar að auki er 
það talið réttlætanlegt að þeir sem eru 
aflögufærir greiði hærra hlutfall tekna 
sinna í skatt en hinir sem hafa úr minna 
að spila.

Allir landsmenn eiga aðild að al-
mannatryggingakerfi sem er kostað 
af skattfé. Kostnaður ríkisins vegna 
heilbrigðisþjónustu sem einstaka lands-
manni er veitt getur hlaupið á milljónum 
og milljónatugum. Þeir sem njóta opin-
berrar þjónustu færa hana sér hins vegar 
ekki til tekna á skattframtali sem er 
einmitt dæmi um það hvernig ýmis al-
mannagæði sem mörgum finnst sjálfsögð 
eins og til að mynda hreint loft, hreint 
vatn, lág glæpatíðni og samfélagsleg 
samheldni, friður, fallegt landslag og 
útivistarmöguleikar, frelsi, öryggi, rétt-
læti og jöfnuður eru ekki tekjufærð á 
skattframtali eða í þjóðhagsreikningum. 
Það segir nokkuð um hversu takmark-
aður mælikvarði framtaldar tekjur eru á 
lífskjör. Lífeyrir sem Tryggingastofnun 
greiðir út er hins vegar að mestu skatt-
skyldur á sama hátt og greiðslur úr 
lífeyrissjóðum.

Árið 2017 greiddi Tryggingastofnun 
samanlagt 113,4 milljarða í dánarbætur, 
ellilífeyri, endurhæfingarlífeyri, for-
eldragreiðslur, heimilisuppbót, maka- og 
umönnunarbætur, mæðra- og feðra-
laun, orlofs- og desemberuppbætur, 
ráðstöfunarfé, sérstaka uppbót á lífeyri 
vegna framfærslu, tekjutryggingu, upp-
bót vegna rekstrar bifreiðar, uppbætur á 
lífeyri vegna kostnaðar, örorkulífeyri og 
örorkustyrk og örorkulífeyri vegna slysa. 
Þessar tryggingabætur voru 20,9 millj-
örðum eða 22,6% meiri að raungildi en 
greitt var ári fyrr. Þetta er mjög merkilegt 
í ljósi þess að greidd laun jukust um 81 
milljarð eða 7,4%.
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Greiðslur frá Tryggingastofnun hafa hækkað 
mikið á undanförnum árum eða um 79,3% frá 
árinu 2010. Á sama tíma hafa laun hækkað  
að raungildi um 48,5% 
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Greiðslur frá Tryggingastofnun hafa 
hækkað mikið á undanförnum árum 
eða um 79,3% frá árinu 2010. Á sama 
tíma hafa laun hækkað að raungildi um 
48,5%. Ef farið er aftur til aldamóta þá 
hafa skattskyldar tryggingabætur aukist 
um 134,8% að raungildi en launa-
greiðslur ekki nema um 71,5%, sem 
er samt mikil hækkun. Á þessum tíma 
hafa skattskyldar greiðslur Trygginga-
stofnunar hækkað úr 7,1% af launum í 
9,7% af launum. Árið 2017 fengu 58.993 
einstaklingar greiðslur frá Trygginga-
stofnun en það er 904 færri árið áður.

Nokkrar tegundir greiðslna frá 
Tryggingastofnun og Sjúkratryggingum 
Íslands teljast ekki til skattskyldra 
tekna en hér er fyrst og fremst um að 
ræða greiðslur sem ætlað er að mæta 
sérstökum kostnaði, sem er umfram 
venjulegan kostnað einstaklinga, og 
greiðslur vegna andláts maka eða fram-
færanda. Barnalífeyrir, barnsmeðlög, 
bifreiðakaupastyrkur, dánarbætur vegna 
slysa, styrkir til kaupa á sérfæði og tækja-
kaupa fatlaðra, umönnunargreiðslur og 
örorkubætur vegna varanlegrar örorku 
teljast til skattfrjálsra greiðslna. Skatt-
frjálsar greiðslur voru 12,2 milljarðar 
árið 2017 sem var um 814 milljónum 
eða 7,2% meira en var greitt árið áður. 
Þessar stofnanir greiddu 18.479 manns 
skattfrjálsar bætur sem var 51 fleiri en 
árið 2016.

Atvinnuleysisbætur
Í eina tíð voru starfstryggingar yfirleitt 
boðnar af venjulegum tryggingafélögum 
á almennum markaði. Starfstryggingar 
og starfsábyrgðartrygging fagstétta eru af 
sama meiði en þeim er ætlað að tryggja 
fagmenn fyrir áföllum sem þeir geta 
orðið fyrir í starfi, t.d. vegna mistaka í 
starfi. Margir atvinnurekendur tryggja 
starfsmenn sína sérstaklega fyrir áföllum 
og aðrir kaupa tryggingar til viðbótar við 
þær sem almannatryggingar og atvinnu-
rekendur bjóða.

Atvinnutryggingagjald er 1,35% 
gjald sem er lagt á tryggingagjalds-
stofn með almennu tryggingagjaldi. 
Tryggingagjaldið skiptist því í almennt 
tryggingagjald sem rennur til Trygginga-
stofnunar til að fjármagna lífeyris- og 
slysatryggingar almannatrygginga en 
atvinnutryggingagjaldi er ætlað að fjár-
magna Atvinnuleysistryggingasjóð sem 
tryggir launamönnum eða sjálfstætt 
starfandi einstaklingum tímabundna 
fjárhagsaðstoð á meðan þeir eru að leita 
sér að nýju starfi eftir að hafa misst fyrra 

starf sitt. Vinnumálastofnun hefur um-
sjón með Atvinnuleysistryggingasjóði en 
að stjórn sjóðsins koma auk ríkisins hinir 
ýmsu hagsmunaaðilar í atvinnulífinu, 
verkalýðsfélög, samtök atvinnulífsins og 
samband sveitarfélaga.

Það eru ýmsar kenningar til um atvinnu 
og atvinnuleysi en allt frá kreppu og 
lokum heimsstyrjaldarinnar síðari hefur 
það af mörgum verið talið eitt af hlut-
verkum ríkisins að tryggja fulla atvinnu, 
t.d. með því að auka eftirspurn með því 
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Greiðslur frá Tryggingastofnun

Skattskyldar greiðslur Skattfrjálsar greiðslur

Árið 2017 greiddi Tryggingastofnun 125,5 milljarða í tryggingabætur. Þar af voru 113,4 
milljarðar skattskyldar greiðslur en 12,2 milljarðar skattfrjálsar greiðslur. Ólíkt launum 
þá drógust skattskyldar bótagreiðslur lítið saman í hruninu. Þær hækkuðu um 332 millj-
ónir að raungildi á milli áranna 2007 og 2010 á sama tíma og laun og hlunnindi drógust 
saman um 215,5 milljarða. Heildargreiðslur frá Tryggingastofnun drógust hins vegar 
saman um 607,6 milljónir. Frá árinu 2010 hafa laun og hlunnindi hækkað um 383,2 
milljarða, eða 48,1% á sama tíma og bótagreiðslur hækkuðu um 52,3 milljarða eða 
71,4%. Skattskyldar bótagreiðslur hafa hækkað um 79,3% á þessum tíma. Greiðslurnar 
hækkuðu um 22,6% árið 2017. Bótaþegar sem fengu skattskyldar greiðslur voru 58.993 
árið 2017 en þeim hefur fjölgað um 12.306 frá árinu 2010 eða um 26,4%.

0

5

10

15

20

25

30

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Atvinnuleysisbætur

Atvinna er undirstaða verðmætasköpunar í landinu. Eins og gefur að skilja fer atvinnu-
leysi eftir efnahagsástandinu en efnahagsástandið fer líka eftir atvinnuástandinu. Um 
langt árabil var atvinnuleysi nær óþekkt hér á landi og það minnkaði stöðugt með 
aukinni hagsæld. Þegar tekið er tillit til fjölda erlendra starfsmanna í landinu mætti 
jafnvel halda því fram að hér á landi hafi verið miklu meira en full atvinna á árunum 
fyrir hrun. Árið 2007 töldu 4.729 einstaklingar fram 2,8 milljarða í atvinnuleysisbætur 
á skattframtali. Tveimur árum síðar hafði ástandið gerbreyst en þá taldi 29.271 ein-
staklingur, sem var hátt í 10% framteljenda á skattgrunnskrá, fram 26,9 milljarða 
í atvinnuleysisbætur. Ástandið batnaði ár frá ári fram til ársins 2016 þegar 10.279 
einstaklingar fengu greidda 8,3 milljarða í atvinnuleysisbætur. Þá fengu 18.992 færri 
greiddar bætur en árið 2009 og bæturnar höfðu minnkað um rúma 18,6 milljarða 
eða 69,2%. Það eru því ákveðin tíðindi að 107 fleiri fengu greiddar bætur árið 2017 en 
árið áður og bætur hækkuðu um 432 milljónir eða 5,2% á milli ára. 

Milljarðar

Milljarðar



að leggja fé í atvinnuskapandi opin-
berar framkvæmdir. Þeir sem aðhyllast 
þessar kenningar vilja benda á það 
hvernig stóraukin ríkisútgjöld tengd 
hervæðingu og stríðsrekstrinum bundu 
enda á kreppuna á fjórða áratuginum. 
Þá var lengi talið að hægt væri að vinna 
gegn atvinnuleysi með því að rýra virði 
gjaldmiðilsins. Verðrýrnun myndi örva 
útflutning, hvetja til neyslu og auka 
eftirspurn og hagvöxt. Í byrjun áttunda 
áratugarins sátu menn engu að síður uppi 
með atvinnuleysi og stöðnun á sama 
tíma og verðlag hækkaði.

Íslendingar hafa lengst af verið 
þeirrar gæfu aðnjótandi að hér hefur 
verið auðvelt að fá vinnu. Vinnan 
skiptir flesta miklu máli en atvinnuleysi 
er þjóðfélagslegt böl sem hefur ýmsar 
hliðarverkanir. Nágrannaþjóðirnar 

hafa þurft að glíma við atvinnuleysi 
áratugum saman en hérlendis hefur at-
vinnuþátttaka verið mikil. Engu að síður 
er ávallt hópur vinnufærra manna sem 
vill vinna en fær af ýmsum ástæðum 
ekki vinnu. Ungt fólk þarf að finna sér 
vinnu þegar námi lýkur. Menn segja upp 
og leita sér að betri vinnu, eða mönnum 
er sagt upp og þá þurfa þeir að leita sér 
að nýrri vinnu. Það tekur alltaf tíma 
að finna vinnu við hæfi. Ýmis störf 
eru staðbundin eða árstíðabundin. Þá 
breytast atvinnuhættir og fólk þarf þá að 
laga sig að breyttum aðstæðum.

Það er ef til vill til marks um að nokkuð 
hafi dregið úr hinum mikla vexti sem hér 
hefur verið undanfarin ár að árið 2017 
jukust atvinnuleysisbætur aftur í fyrsta 
skipti frá árinu 2009. Vinnumálastofnun 
greiddi 8,7 milljarða í atvinnuleysisbætur 
árið 2017 sem var rúmum 432 milljónum 
eða 5,2% meira en greitt var árið áður. 
Þá fengu 107 fleiri greiddar bætur vegna 
atvinnuleysis, 10.386 samanborið við 
10.279 árið 2016. Hér er um að ræða alla 

sem fengu greiddar atvinnuleysisbætur 
einhvern tímann á árinu en að öllum 
líkindum hefur að nokkru leyti verið 
um tímabundið atvinnuleysi að ræða 
og margir því komnir í vinnu undir lok 
ársins.

Þróun atvinnuleysis og atvinnu-
leysisbóta hefur verið mjög merkileg 
undanfarinn áratug. Á árunum 2006 og 
2007 fluttu 16.776 útlendingar til lands-
ins umfram þá sem fluttu út. Árið 2007 
fengu 4.729 manns greidda 2,8 milljarða 
í atvinnuleysisbætur. Ári síðar fengu 
11.088 manns samanlagt greidda 5,2 
milljarða í atvinnuleysisbætur. Atvinnu-
leysisbætur höfðu þá aukist um 83% en 
134,5% fleiri fengu greiddar bætur. Árið 
2009 fengu 29.271 greiddar samanlagða 
26,9 milljarða í bætur. Á þessum tíma 
flutti fjöldi manna úr landi þar á meðal 

um átta þúsund útlendingar. Þá má ætla 
að margir sem unnu hluta úr degi eða 
nokkur hlutastörf hafi misst vinnuna og 
enn aðrir sem höfðu hug á því að komast 
í vinnu hafi frestað því vegna breyttra að-
stæðna. Atvinnuleysisbætur eru þannig 
ekki fullkominn mælikvarði á það hversu 
auðvelt er fyrir atvinnulífið að finna 
vinnufúsum höndum starf við hæfi.

Þarna var komin alveg ný staða í at-
vinnumálum í landinu. Í upphafi ársins 
2009 var atvinnutryggingagjald 0,65% 
og gjald í ábyrgðasjóð launa vegna gjald-
þrota 0,1%. Tryggingagjald var 5,34%. 
Tryggingagjald var hækkað í 7% á miðju 
ári 2009 en þá hafði atvinnutrygginga-
gjald verið hækkað í 3,81% og gjald 
í Ábyrgðasjóð launa verið hækkað í 
0,25%. Þetta var gert til að bregðast við 
því ástandi sem hér var í atvinnumálum.

Síðan hefur þokast í rétta átt. Frá ári 
til árs hefur dregið úr bótagreiðslum og 
færri hafa fengið bætur og á síðustu fimm 
árum hafa erlendir ríkisborgarar aftur 
farið að streyma til landsins í nokkrum 

mæli. Árið 2017 var atvinnutrygginga-
gjald komið niður í 1,35% og gjald í 
Ábyrgðasjóð launa komið niður í 0,05%.

Greiðslur úr lífeyrissjóðum
Líkt og almannatryggingar og atvinnu-
leysistryggingar eru lífeyrissjóðir hluti 
af hinu félagslega samtryggingakerfi í 
landinu. 

Öllum vinnandi mönnum ber skylda 
til að greiða í lífeyrissjóð og því er hér 
ekki um frjálsan sparnað að ræða. 
Greiðsla í almenna lífeyrissjóði er ekki 
eign sjóðsfélaga heldur veitir hún þeim 
réttindi sem er óvíst hvort að þeir muni 
nokkurn tímann nýta sér. Margir greiða 
því umtalsverðan hluta ævitekna sinna í 
lífeyrissjóði án þess að þeir eða erfingjar 
þeirra fái nokkuð út úr þeim. Þessi rétt-
indi eru hvorki eign- né tekjufærð hjá 
sjóðsfélögum og mynda ekki skattstofn 
en hér getur skiljanlega verið um um-
talsverða fjármuni að ræða. Það má 
hins vegar ætla að fyrir vikið séu iðgjöld 
hinna lægri en ella væri.

Greiðslur í lífeyrissjóði eru almennt 
frádráttarbærar og lífeyrissjóðir greiða 
ekki tekjuskatt en greiðslur úr lífeyris-
sjóðum eru hins vegar skattlagðar. 
Almennt greiddu launamenn 4% af 
launum í lífeyrissjóð en launagreiðendur 
greiða mótframlag sem getur verið mis-
munandi eftir starfsstéttum.

Séreignarsjóðir eru hins vegar eign 
sjóðsfélaga sem ekki er heimilt að hrófla 
við. Séreignarsjóðir eru í eðli sínu eins 
og hver annar sparnaður. Þeir njóta 
hins vegar skattfrelsis og að leyfilegt er 
að draga 4% framlag í séreignarsjóð frá 
tekjuskattsstofni. Meginreglan er hins 
vegar sú að tekjur sem ráðstafað er í 
sparnað eða fjárfestingu í verðbréfum 
eru ekki skattfrjálsar. Þá greiðir launa-
greiðandi mótframlag í sjóðinn á móti 
launamanninum. 

Landsmenn fengu tæpa 134,2 millj-
arða greidda úr lífeyrissjóðum árið 2017, 
sem var 9,9 milljörðum meira eða 7,9% 
meira en árið áður. Lífeyrir úr almennum 
lífeyrissjóðum var 124,2 milljarðar, 9,6 
milljörðum eða 8,4% hærri en árið 2016. 
Greiðslur úr séreignarlífeyrissjóðum juk-
ust um 300 milljónir eða 3,1% en samtals 
fengu landsmenn greidda tíu milljarða úr 
séreignarsjóðum. 

Alls fengu nú 59.026 manns greiddan 
lífeyri úr almennum lífeyrissjóðum en það 
er 1.927 fleiri en árið 2016. Frá árinu 2010 
hefur lífeyrisþegum fjölgað um 30,9% en 
á sama tíma hefur framteljendum á skatt-
grunnskrá fjölgað um 36.912 eða 14,2%.
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Á sínum tíma brugðust stjórnvöld við atvinnu-
leysi og afkomubresti í kjölfar bankahrunsins 
með því að leyfa þeim sem voru búnir að ná 
lífeyrisaldri að taka út þann lífeyri sem þeir áttu 
í séreignarsjóðum



Á sínum tíma brugðust stjórnvöld við 
atvinnuleysi og afkomubresti í kjölfar 
bankahrunsins með því að leyfa þeim 
sem ekki voru búnir að ná lífeyrisaldri 
að taka út lífeyri sem þeir áttu í sér-
eignarsjóðum. Í kjölfarið stórjukust 
úttektir úr séreignarsjóðum úr 2,9 
milljörðum árið 2008 í 19 milljarða árið 
2009. Þá var þeim sem ekki höfðu náð 
aldri leyft að taka út ákveðna upphæð í 
hverjum mánuði. Margir nýttu sér þetta 
úrræði en árið 2009 tóku einstaklingar 
sem ekki höfðu náð aldri 27,1 milljarð 
út úr lífeyrissjóðum. Þessi úrræði hafa 
nú að mestu runnið sitt skeið en sérstök 
útborgun lífeyrissparnaðar var ekki 
nema 41 milljón árið 2016, samanborið 
við tvo milljarða árið áður. Á árunum 
2009 til 2016 tóku þeir sem ekki höfðu 
náð lífeyrisaldri 115,8 milljarða úr sér-
eignarsjóðum. Það var engin sérstök 
útgreiðsla séreignarlífeyris árið 2017. 
Hins vegar fengu 8.562 greiddan lífeyri 
úr séreignarsjóði en það voru 594 fleiri 
en fyrir ári.

Sem fyrr segir öðlast menn lífeyris-
réttindi með því að greiða í lífeyrissjóði. 
Það er hin hliðin á lífeyriskerfinu. Þeir 
sem fá úr sjóðunum hafa greitt í sjóð-
ina. Lífeyrisiðgjöld eru frádráttarbær 
og lífeyrissjóðir greiða ekki tekjuskatt 
af hagnaði. Iðgjöld í lífeyrissjóð eru 
því dregin frá skattstofninum áður 
en skatturinn er reiknaður. Lands-
menn greiddu 47,3 milljarða í almenna 
lífeyrissjóði árið 2017, sem var 3,2 millj-
örðum eða 7,2 % meira en greitt var árið 
áður. Alls greiddu 215.707 einstaklingar 
í almennan lífeyrissjóð, 6.296 fleiri en 
árið áður. Fjölgunin þarna er talsvert 
minni en fjölgun á skattgrunnskrá. Þá 
greiddu 117.699 manns 27 milljarða í 
séreignarsjóð en 5.506 fleiri greiddu 
í slíka sjóði en árið 2016 en þetta er 
fjölgun um 4,9% á milli ára. Greiðslur 
í séreignarsjóði voru 2,2 milljörðum 
hærri en árið 2016.

Fyrst var leyft að draga frá framlag í 
séreignarsjóð frá skattstofni árið 1999 en 
þá var heimilt að veita til viðbótar frádrátt 
allt að 2% af iðgjaldsstofni til aukningar 
lífeyrisréttinda eða lífeyrissparnaðar 
samkvæmt ákvörðun sjóðsfélaga. Þarna 
greiddu 30.823 manns í séreignarsjóð. 
Þeim fjölgaði í 46.032 árið eftir en árið 
2001 var viðbótarfrádrátturinn hækk-
aður í 4% af iðgjaldsstofni. Þá greiddu 
60.792 í séreignarsjóð. Þeim sem greiddu 
í séreignarsjóð fjölgaði síðan jafnt og 
þétt fram til ársins 2008 en þá voru þeir 
orðnir 107.292.

Frá og með 1. mars 2009 og fram til 1. 
október mátti svo draga 6% af launum frá 
iðgjaldsstofni. Hækkunin var hugsuð sem 
tímabundin aðgerð til að hvetja til aukins 
séreignarsparnaðar sem átti að einhverju 
marki að vega upp á móti því útflæði sem 
varð úr séreignarsjóðum þegar sérstök 
úthlutun séreignarsparnaðar var leyfð. 
Hafði úthlutunin verið hugsuð sem tíma-
bundin aðgerð til að koma til móts við þá 
sem áttu í tímabundnum fjárhagserfið-
leikum vegna hrunsins. Engu að síður 
fækkaði þeim sem greiddu í séreignar-
sjóði fram til ársins 2011, samtals um 
15.510 en þá greiddu 91.782 í sjóðina.

Frádráttarbært framlag í séreignarsjóð 
var svo aftur lækkað í 4% árið 2011 og 
2% árið 2012. Á þessum tíma fjölgaði 
aftur þeim sem greiddu í séreignarsjóði 
um 21.659, úr 91.782 árið 2011 í 113.441 
árið 2012. Skattfrjálst iðgjald í séreignar-
sjóð var svo óbreytt fram til 1. júlí 2014 
en þá var það aftur hækkað í 4% af ið-
gjaldsstofni og hefur verið óbreytt síðan.

Fjöldi þeirra sem greiða í almennan 
lífeyrissjóð á að vaxa eins og fjöldi vinn-
andi manna í landinu. Hins vegar er allur 
gangur á því hvort að menn ákveða að 
greiða 4% frádráttarbært framlag í sér-
eignarlífeyrissjóð. Þeim sem greiddu í 

séreignarlífeyrissjóð fækkaði um 15.510 
frá árinu 2008 til 2011, úr 107.292 í 
91.782, en frá þeim tíma hefur þeim aftur 
fjölgað um 25.917.

Styrkir til náms, rannsókna  
og vísindastarfa
Árið 2017 fengu 27.680 manns greidda 
ýmis konar endur- og starfsmenntunar-
styrki sem voru samtals um þrír 
milljarðar. Þessir styrkir voru nú tæpum 
88 milljónum eða 2,8% lægri en árið 2016 
en styrkþegarnir voru 56 færri. Styrkir 
til náms, rannsókna og vísindastarfa 
lækkuðu í hruninu og færri fengu styrki 
en frá árinu 2010 og fram til ársins 2016 
jukust styrkirnir umtalsvert. Árið 2010 
voru 1,8 milljarðar greiddir í styrki og þeir 
hafa því aukist um 73,1% frá þeim tíma en 
10.821 fleiri voru styrktir árið 2017 en þá.

Ef gerð er krafa um frádrátt vegna 
kostnaðar á móti náms-, rannsóknar- eða 
vísindastyrkjum, skal gera sundurliðaða 
grein fyrir honum á sérstöku yfirliti sem 
fylgir framtalinu. Frádráttur var 1,9 millj-
arðar árið 2017 en hann lækkaði eins 
og styrkirnir um 92 milljónir. Rúmur 
helmingur þeirra sem færðu styrk á skatt-
framtalið voru með frádrátt, alls 14.978 
manns, sem var 230 færri en árið áður.
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Landsmenn á aldrinum 16-70 ára fengu um 134,2 milljarða greidda úr lífeyrissjóðum 
árið 2017. Allir vinnandi menn þurfa að greiða í lífeyrissjóð af launum. Iðgjaldið veitir 
mönnum lífeyrisréttindi úr almennum lífeyrissjóðum en menn geta að auki greitt í 
séreignarsjóð sem er eign þess sem í hann greiðir. Landsmenn fengu 124,2 milljarða 
greidda úr almennum lífeyrissjóðum og 10 milljarða úr séreignarsjóðum. Greiðslur úr 
lífeyrissjóðum jukust mikið í hruninu. Árið 2009 tóku þeir sem höfðu náð aldri út 19 
milljarða úr séreignarsjóðum en hinir sem ekki höfðu náð aldri tóku út 27,1 milljarð. 
Hér var um að ræða sérstök úrræði ætluð þeim sem höfðu orðið fyrir tekjumissi eða 
öðrum áföllum í hruninu. Frá árinu 2010 hafa greiðslur úr almennum lífeyrissjóðum 
aukist um 67,8% og greiðslur úr séreignarsjóðum aukist um 42,4%. Sérstök útgreiðsla 
séreignarsparnaðar rann sitt skeið árið 2015 en 115,8 milljarðar voru teknir út af sér-
eignarsparnaði á meðan sérstök útgreiðsla var leyfð. 
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Framtöl einstaklinga Breytingar ‘16-’17 Fjöldi með tekjur Breytingar ‘16-’17

2013 2014 2015 2016 2017 Milljarðar % 2013 2014 2015 2016 2017 Fjöldi %

Laun og hlunnindi 867,8 922,1 1.000,6 1.099,3 1.179,8 80,5 7,3% 189.984 194.012 198.645 207.349 213.656 6.307 3,0%
Laun 861,7 916,3 993,9 1.093,1 1.173,9 80,8 7,4% 189.913 193.911 198.584 207.300 213.619 6.319 3,0%
Bifreiðahlunnindi 4,4 4,4 4,3 4,4 4,2 -0,2 -3,9% 4.304 4.326 4.420 4.547 4.834 287 6,3%
Önnur hlunnindi 1,7 1,4 2,4 1,8 1,7 -0,2 -8,5% 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 1 0,0%

Dagpeningar 12,7 12,2 13,3 13,7 13,3 -0,4 -2,9% 26.206 26.777 27.773 30.145 31.176 1.031 3,4%
Frádráttur vegna dagpeninga 12,4 11,9 12,9 13,3 13,0 -0,3 -2,6% 26.107 26.681 27.623 30.010 30.964 954 3,2%
Ökutækjastyrkur 11,2 11,4 11,3 11,6 12,0 0,4 3,6% 37.876 39.086 40.065 41.999 43.144 1.145 2,7%
Frádráttur á móti ökutækjastyrk 7,9 7,7 7,9 8,0 8,2 0,2 2,7% 33.996 33.376 34.753 35.867 36.485 618 1,7%
Reiknað endurgjald 20,5 21,8 22,8 24,2 24,8 0,6 2,6% 17.567 17.898 17.721 17.713 17.165 -548 -3,1%
Hreinar tekjur 10,2 11,2 12,2 13,3 13,2 -0,1 -0,4% 14.858 15.453 15.495 15.610 15.046 -564 -3,6%
Tekjur erlendis 16,9 18,6 19,5 15,5 12,1 -3,4 -21,7% 3.899 4.506 5.296 5.079 4.937 -142 -2,8%
Greiðslur frá alþjóðastofnunum 1,4 1,3 1,3 1,1 1,2 0,1 7,5% 139 127 126 122 143 21 17,2%
Launatekjur 920,4 979,1 1.060,2 1.157,4 1.235,3 77,9 6,7% 199.446 203.779 208.635 216.894 222.950 6.056 2,8%

Greiðslur frá Tryggingastofnun 73,7 81,4 84,1 92,5 113,4 20,9 22,6% 55.519 56.981 58.697 59.897 58.993 -904 -1,5%
Skattfrjálsar greiðslur frá Tryggingastofnun 10,1 10,4 10,3 11,3 12,2 0,8 7,2% 18.985 18.890 18.405 18.428 18.479 51 0,3%
Tryggingagreiðslur 83,9 91,8 94,4 103,8 125,5 21,7 20,9% 65.897 67.183 68.497 69.577 68.412 -1.165 -1,7%

Atvinnuleysisbætur 13,7 11,8 9,6 8,3 8,7 0,4 5,2% 16.370 14.167 11.517 10.279 10.386 107 1,0%

Greiðslur úr lífeyrissjóðum 87,1 95,4 104,0 114,6 124,2 9,6 8,4% 50.266 52.405 55.100 57.099 59.026 1.927 3,4%
Greiðslur úr séreignarsjóðum 9,0 8,5 8,5 9,7 10,0 0,3 3,1% 9.361 6.937 7.236 7.968 8.562 594 7,5%
Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar 9,1 14,1 2,0 0,0 0,0 100,0% 12.610 15.984 1.587 43 -43 -100,0%
Lífeyrisgreiðslur 105,2 117,9 114,4 124,3 134,2 9,9 7,9% 67.070 70.274 59.235 59.827 61.582 1.755 2,9%

Styrkir vegna náms og vísindastarfa 2,2 2,6 2,8 3,1 3,0 -0,1 -2,8% 23.001 25.161 26.548 27.624 27.680 56 0,2%
Frádráttur á móti náms- og rannsóknarstyrkjum 1,4 1,6 1,7 2,0 1,9 -0,1 -4,7% 13.138 13.953 14.406 15.208 14.978 -230 -1,5%
Aðrar tekjur 9,3 10,2 11,2 11,0 12,7 1,7 15,0% 57.727 61.547 65.288 65.589 73.587 7.998 12,2%
Frádráttur á móti öðrum tekjum 1,8 1,9 2,2 2,4 2,7 0,3 14,0% 31.302 35.845 38.625 39.707 45.556 5.849 14,7%
Húsaleigubætur, félagsleg aðstoð og styrkir 3,9 4,0 3,7 2,8 2,4 -0,5 -16,2% 6.042 5.783 5.103 4.124 3.471 -653 -15,8%
Aðrar skattfrjálsar greiðslur 18,1 19,6 19,7 19,3 21,4 2,1 11,0% 24.472 24.994 24.369 23.404 23.812 408 1,7%
Ýmsar greiðslur 30,4 32,9 33,5 32,0 35,0 3,0 9,4% 67.375 69.556 71.930 70.094 73.042 2.948 4,2%

Áætlanir 32,8 34,4 34,9 45,2 58,2 13,1 28,9% 9.657 8.671 8.538 10.739 14.940 4.201 39,1%
Álag 2,4 2,5 2,6 3,1 3,9 0,7 23,6% 7.896 8.041 8.055 10.140 14.418 4.278 42,2%
Áætlanir 35,2 37,0 37,5 48,3 62,1 13,8 28,6% 9.657 8.671 8.538 10.739 14.940 4.201 39,1%

Laun, hlunnindi, lífeyrir ofl. 1.188,7 1.270,6 1.349,5 1.474,1 1.600,9 126,7 8,6% 258.411 261.965 266.925 277.404 288.988 11.584 4,2%

Frádráttur vegna lífeyrisiðgjalda 35,0 37,1 40,2 44,1 47,3 3,2 7,2% 194.675 198.045 201.649 209.411 215.707 6.296 3,0%
Viðbótariðgjald í lífeyrissjóð 10,5 15,9 22,4 24,8 27,0 2,2 8,9% 116.238 125.491 107.750 112.194 117.699 5.505 4,9%

Tekjuskatts- og útsvarsstofn skv. framtali 1.057,4 1.124,0 1.183,5 1.290,7 1.397,3 106,6 8,3% 240.483 244.902 247.388 253.522 262.827 9.305 3,7%
Ívilnun skv. 65. gr. 2,6 2,6 2,2 2,2 1,9 -0,3 -12,8% 15.385 14.715 13.197 12.375 11.298 -1.077 -8,7%

Tekjuskatts- og útsvarsstofn 1.054,8 1.121,5 1.181,3 1.288,5 1.395,4 106,9 8,3% 240.439 244.869 247.374 253.488 262.785 9.297 3,7%

Fjármagnstekjur
Leiga á íbúðarhúsnæði 10,5 10,4 11,2 12,3 13,3 1,0 8,0% 9.171 8.306 8.408 8.546 8.563 17 0,2%
Leiga af öðrum eignum 0,8 0,7 0,7 0,9 1,3 0,4 44,5% 996 919 918 1.007 1.410 403 40,0%
Leigutekjur 11,2 11,1 11,9 13,2 14,6 1,4 10,6% 10.015 9.098 9.196 9.379 9.718 339 3,6%

Vextir af verðbréfum 15,0 12,2 13,9 12,7 15,7 3,1 24,3% 49.732 51.550 47.065 57.917 51.053 -6.864 -11,9%
Vextir af innstæðum 19,5 16,1 16,3 19,6 16,5 -3,1 -15,9% 189.762 193.890 198.144 204.917 210.710 5.793 2,8%
Vextir af erlendum innstæðum 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 63,6% 613 610 643 651 696 45 6,9%
Vextir af innstæðum barna 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4 -0,2 -36,0% 37.512 37.191 38.002 37.144 31.745 -5.399 -14,5%
Vextir 21,9 33,0 38,6 48,2 59,3 11,2 23,1% 13.161 13.764 14.648 15.315 14.863 -452 -3,0%

Arður af hlutabréfum 20,4 31,3 36,9 44,9 57,9 13,0 29,0% 13.013 13.640 14.523 15.174 14.688 -486 -3,2%
Arður af erlendum hlutabréfum 1,6 1,8 1,6 3,3 1,4 -1,9 -56,8% 320 308 326 333 361 28 8,4%
Arður af hlutabréfum 21,9 33,0 38,6 48,2 59,3 11,2 23,1% 13.161 13.764 14.648 15.315 14.863 -452 -3,0%

Söluhagnaður af hlutabréfum 19,4 27,1 22,8 33,3 41,1 7,8 23,4% 3.700 3.198 3.766 3.862 2.863 -999 -25,9%
Annar söluhagnaður 1,9 2,3 2,7 4,2 5,3 1,1 26,6% 464 583 691 789 918 129 16,3%
Söluhagnaður 21,4 29,4 25,6 37,5 46,5 8,9 23,8% 4.120 3.726 4.380 4.566 3.708 -858 -18,8%

Fjármagnstekjur alls 89,9 102,5 107,1 132,0 153,2 21,2 16,1% 189.890 194.049 198.377 205.119 211.059 5.940 2,9%

Heildartekjur 1.278,7 1.373,1 1.456,6 1.606,1 1.754,1 148,0 9,2% 263.052 266.882 271.868 282.030 292.891 10.861 3,9%

Tekjur handreiknaðra eru ekki taldar með í tekjuskatts- og útsvarsstofni.
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Eignir og skuldir í árslok Breytingar ‘16-’17 Fjöldi Breytingar ‘16-’17

2013 2014 2015 2016 2017 Milljarðar % 2013 2014 2015 2016 2017 Fjöldi %

Eignir
Innstæður í bönkum 525,0 539,9 561,7 607,6 665,7 58,1 9,6% 189.221 193.421 197.645 204.334 209.933 5.599 2,7%
Innstæður í erlendum bönkum 11,4 11,6 11,6 12,3 13,8 1,5 12,2% 1.065 1.111 1.241 1.457 1.662 205 14,1%
Innstæður barna 18,0 17,9 18,2 18,2 18,4 0,2 1,0% 37.541 37.411 38.178 37.170 37.024 -146 -0,4%
Innlend hlutabréf 56,6 61,7 62,2 63,1 61,4 -1,7 -2,7% 52.720 52.796 53.430 53.570 53.919 349 0,7%
Erlend hlutabréf 10,5 10,9 12,8 12,7 13,1 0,4 3,3% 4.388 4.304 4.242 4.126 4.220 94 2,3%
Innlend og erlend verðbréf 324,3 333,7 363,3 378,2 421,3 43,1 11,4% 48.594 46.049 50.362 45.450 45.751 301 0,7%
Hrein eign skv. efnahagsreikningi 46,0 48,6 49,3 48,9 48,3 -0,7 -1,4% 7.192 7.174 7.193 6.992 6.761 -231 -3,3%
Ökutæki 208,1 215,0 228,6 253,1 284,4 31,2 12,3% 112.830 113.740 115.340 118.679 123.026 4.347 3,7%
Aðrar eignir 28,0 27,9 34,2 27,7 29,2 1,5 5,4% 24.186 24.146 23.187 23.418 23.655 237 1,0%
Áætluð eign 101,3 61,4 56,3 76,5 84,7 8,2 10,8% 7.609 3.423 2.732 2.589 3.724 1.135 43,8%
Áætluð eign viðbót 15,2 10,8 8,4 11,5 12,7 1,2 10,8% 7.609 3.423 2.731 2.589 3.724 1.135 43,8%

Fasteignir 3.165,0 3.399,8 3.621,0 3.895,2 4.492,5 597,3 15,3% 99.437 100.201 101.329 102.756 104.141 1.385 1,3%
Fasteignir erlendis 10,4 10,3 11,8 12,5 17,0 4,5 36,2% 378 384 412 465 645 180 38,7%
Afgjaldskvaðarverðmæti 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0% 1.264 979 889 0 0 0 0,0%
Eignir alls 4.258,8 4.461,3 4.707,3 5.061,5 5.784,6 723,1 14,3% 244.068 244.329 246.147 249.557 255.304 5.747 2,3%

Skuldir vegna íbúðarkaupa 1.325,7 1.325,4 1.260,9 1.286,0 1.335,2 49,3 3,8% 72.065 72.852 73.042 73.581 73.445 -136 -0,2%
Aðrar skuldir 708,3 666,0 636,9 624,5 615,0 -9,5 -1,5% 154.132 156.627 157.233 157.978 161.157 3.179 2,0%
Skuldir umfram eignir skv. rekstraryfirliti 17,9 17,9 15,1 13,3 11,9 -1,4 -10,3% 3.935 3.831 3.620 3.425 3.148 -277 -8,1%
Skuldir alls 1.908,3 1.872,0 1.784,9 1.808,2 1.859,5 51,3 2,8% 146.039 148.636 148.853 149.775 153.225 3.450 2,3%

Vextir vegna íbúðarkaupa 69,0 72,5 69,9 74,2 72,1 -2,1 -2,9% 73.311 73.909 75.577 76.556 76.975 419 0,5%
Vextir af kaupleiguíbúðum 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 0,1 11,9% 1.118 1.110 1.077 1.165 1.249 84 7,2%
Önnur vaxtagjöld 34,3 34,4 32,7 34,2 31,8 -2,4 -7,0% 142.686 144.670 145.607 146.812 153.766 6.954 4,7%

Opinber gjöld einstaklinga Breytingar ‘16-’17 Fjöldi Breytingar ‘16-’17

2013 2014 2015 2016 2017 Milljarðar % 2013 2014 2015 2016 2017 Fjöldi %

Tekjuskattur 131,4 136,0 149,8 164,5 177,2 12,7 7,7% 163.862 169.240 181.639 199.636 219.515 19.879 10,0%
Persónuafsláttur til greiðslu útsvars 11,1 11,5 10,4 9,4 8,6 -0,8 -8,4% 92.581 91.509 84.077 76.486 68.564 -7.922 -10,4%
Almennur tekjuskattur 120,3 124,4 139,4 155,1 168,6 13,5 8,7% 163.852 169.239 181.636 199.632 219.515 19.883 10,0%
Fjármagnstekjuskattur 15,8 18,2 19,0 23,1 27,3 4,2 18,3% 44.990 38.780 39.191 42.964 37.930 -5.034 -11,7%
Skattaafsláttur í fjármagnstekjuskatt 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 -0,1 -16,6% 4.814 3.876 3.543 3.332 2.468 -864 -25,9%
Fjármagnstekjuskattur 15,4 17,8 18,6 22,8 27,1 4,3 18,8% 41.833 36.471 37.089 40.823 36.462 -4.361 -10,7%
Útsvar 158,0 168,4 178,7 196,3 213,9 17,6 9,0% 256.689 260.708 265.698 276.097 288.067 11.970 4,3%
Tekjuskattar samtals 293,7 310,7 336,8 374,2 409,6 35,4 9,5% 216.631 220.702 228.891 242.731 256.909 14.178 5,8%

Auðlegðarskattur 6,6 6.534
Viðbótarauðlegðarskattur 5,1 5.735
Eignarskattar alls 11,6 8.123

Útvarpsgjald 3,8 3,6 3,3 3,5 3,7 0,2 5,7% 185.394 189.237 195.316 205.501 217405 11.904 5,8%
Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 0,1 5,9% 185.522 189.387 195.492 205.647 217.598 11.951 5,8%
Slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 11,1% 152.697 157.692 162.129 166.130 170.857 4.727 2,8%

Tryggingagjald staðgreiðsluskylt 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 0,1 3,7% 13.032 11.640 11.882 11.925 12.162 237 2,0%
Tryggingagjald gjaldfallið 1. ágúst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 -4,8% 8.457 7.834 7.505 7.105 6.927 -178 -2,5%
Tryggingagjald alls 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 0,1 3,3% 21.188 19.178 19.134 18.835 18.882 47 0,2%

Barnabætur 10,2 10,6 9,7 9,4 10,1 0,7 7,4% 53.525 48.416 44.829 43.546 45.173 1.627 3,7%
Vaxtabætur 8,5 7,4 5,4 4,4 3,0 -1,4 -32,6% 41.933 37.754 29.710 26.107 18.985 -7.122 -27,3%

Skattar samtals 280,8 298,3 327,2 366,2 402,7 36,1 9,8% 210.333 214.375 224.209 238.717 253.463 14.746 6,2%

Fjöldi framteljenda reiknaðir í álagningarkerfi 247.849 251.769 255.218 260.131 269.632 9.501 3,7%
Handreiknaðir 20.602 20.038 22.388 26.597 28.044 1.447 5,4%
Fjöldi á grunnskrá 268.451 271.807 277.606 286.728 297.676 10.948 3,8%

Upphæðir í milljörðum króna á föstu verðlagi í árslok 2017.

Eignir og skuldir handreiknaðra eru ekki taldar með í samtöluliðum.



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

Nú töldu landsmenn fram 12,7 milljarða í 
aðrar tekjur og styrki sem var um tæpum 
1,7 milljörðum meira en fyrir ári. Þetta er 
15,0% hækkun á milli ára. Aðrar tekjur 
hafa aukist nokkuð á síðustu árum. Þær 
voru 8,7 milljarðar árið 2010. 73.587 
manns töldu fram aðrar tekjur á árinu 
2017, 7.998 fleiri en fyrir ári.

Ef ekki er um sjálfstæðan atvinnu-
rekstur að ræða er heimilt að draga frá 
kostnað á móti styrkjum til sérstakra 
verkefna eða öðrum starfstengdum 
greiðslum. Frádráttur á móti öðrum 
tekjum var 2,7 milljarðar á skattframtali 
núna en það var 332,5 milljörðum meiri 
frádráttur en fyrir ári. Alls voru 45.556 
einstaklingar með frádrátt sem var 5.849 
fleiri en fyrir ári.

Húsaleigubætur, félagsleg 
aðstoð og styrkir
Árið 2017 greiddu sveitarfélög um 
2,4 milljarða í húsaleigubætur, félags-
lega aðstoð og styrki en það var 456 
milljónum eða 16,2% minna en árið 
áður. Alls fékk 3.471 aðstoð.

Þótt að ekki sé hér um háar fjárhæðir 
að ræða segir þessi tekjuliður ákveðna 
sögu um ástand mála í landinu á hverjum 
tíma. Árið 2007 greiddu sveitarfélögin 
3.207 manns 1,6 milljarða í húsaleigu-
bætur og félagslega aðstoð. Þessi liður 
hækkaði um 5% árið 2008 en þá fengu 
3.824 manns aðstoð. Hann hækkaði svo 

aftur um 40,1% árið 2009 og um 28% 
árið 2010, samtals um rúma 1,3 milljarða 
á tveimur árum en árið 2010 voru þeir 
sem fengu bætur orðnir 5.418, 2.211 fleiri 
en þeir höfðu verið árið 2007. Þetta er 
fjölgun um 68,9% á þremur árum.

Félagsleg aðstoð og styrkir héldu 
áfram að aukast fram til ársins 2014 en 
þá fengu 5.707 einstaklingar greidda fjóra 
milljarða í aðstoð og styrki. Reyndar má 
segja að botninum hafi verið náð árið 
2013 því að þá fengu aðeins fleiri eða 

6.042 aðstoð en þá var aðstoðin hins 
vegar 118 milljónum minni eða 3,9 
milljarðar. Síðan hefur aðstoð frá sveitar-
félögunum minnkað ár frá ári en hún 
var 1,7 milljarði minni árið 2017 en hún 
hafði verið árið 2014.

Aðrar skattfrjálsar greiðslur
Lengi hafa verið uppi sjónarmið um að 
mismunandi tekjur skuli skattleggja með 
mismunandi hætti. Stundum er erfitt að 
koma því við að skattleggja tekjur og þá 
eru ýmis hagkvæmnis- og sanngirnis-
sjónarmið fyrir skattlagningu tekna. 
Hafa menn bent á að réttlætanlegt sé 
að skattleggja peninga sem hafa fallið 
mönnum í skaut án fyrirhafnar, eins 
og fenginn arf, gjafir og happadrættis-
vinninga eða tekjur sem mikið hefur 
verið fyrir haft með sérstökum hætti. 
Þá hafa sérstakar reglur gilt um skatt-
lagningu ýmissa félagslegra greiðslna, 
tekjur erlendra embættismanna hér á 
landi og Íslendinga erlendis, farmanna 
og fiskimanna sem og tekjur erlendra 
verkamanna og listamanna sem koma 
hingað til tímabundinnar dvalar eða 
dvelja í landinu í nokkra daga.

Ákveðnar bætur úr almannatrygg-
ingum eru undanþegnar skatti. Ýmsar 
aðrar greiðslur, s.s. dánarbætur trygg-
ingafélaga og sjúkrasjóða stéttarfélaga 
sem eru greiddar í einu lagi, eru einnig 
skattfrjálsar. Sama gildir um dvalar- og 

ferðastyrki til jöfnunar námskostnaði, 
heiðurslaun Norðurlandaráðs, húsa-
leigubætur, miska- og skaðabætur sem 
greiddar eru vegna eignatjóns eða varan-
legrar örorku, styrki til fatlaðra, styrki 
sveitarfélaga til foreldra, samskot og ýmsa 
aðra styrki, t.d. vegna langveikra barna.

Árið 2017 fengu 23.812 framteljendur 
samtals 21,4 milljarða í skattfrjálsar 
greiðslur, sem var 2,1 milljarði eða 11% 
meira en árið áður en þá töldu 23.404 
framteljendur þessar greiðslur fram eða 
408 færri en árið 2017. Það er orðið fá-
tíðar að menn fái þessar greiðslur en 
var fyrir nokkrum árum. Má nefna að 
árið 2010 fengu 29.539 manns tæpa 
18,4 milljarða greidda í skattfrjálsar 
greiðslur, þ.e. 5.727 fleiri en árið 2017. 
Greiðslurnar hafa hins vegar hækkað um 
þrjá milljarða á þessum tíma. Árið 1994 
fengu 2.810 manns greiddar skattfrjálsar 
greiðslur. Upp úr aldamótum varð svo 
algengara að menn fengju skattfrjálsar 
greiðslur þegar hætt var að skattleggja 
samgöngugreiðslur og heilsuræktar-
styrki. Þeim fjölgaði úr 6.684 árið 2001 í 
14.113 árið 2002. Síðan fjölgaði stöðugt 
fram til árisins 2010 en síðan hefur þeim 
aftur fækkað sem eru með þessar tekjur, 
samtals um 6.194 eða 21,8%, á sama tíma 
og greiðslurnar hafa hækkað um tæpar 
459 milljónir eða 2,6%.

Ívilnun
Í eina tíð sáu niðurjöfnunarnefndir um 
að leggja á útsvar og var útsvarsálagningu 
þannig háttað að lagt var á eftir efnum 
og ástæðum. Þrátt fyrir að sá siður sé 
nú aflagður eru þau sjónarmið þó enn 
ríkjandi að skattar skuli taka mið af gjald-
þoli hvers og eins. Auk skattsins sjálfs, 
sértækra skatta, afsláttar, frádráttar og 
bóta þjóna ívilnanir ákveðnu hlutverki 
við að laga skattbyrðina að aðstæðum 
gjaldandans.

Í skattalögum er að finna heimild til 
að lækka tekjuskattsstofn við tilteknar 
aðstæður sem valda því að gjaldandinn 
á erfiðara en ella með að reiða skattinn 
af hendi. veikindi, ellihrörnun, mannslát 
eða framfærsla vandamanna, eða eigna-
tjón eða tapaðar kröfur skerða gjaldþol 
manns verulega getur ríkisskattstjóri 
ívilnað honum með því að lækka skatt-
stofninn áður en skattur er reiknaður.

Í álagningu nú ívilnaði ríkisskattstjóri 
11.298 einstaklingum vegna sérstakra 
aðstæðna en 1.077 eða 8,7% færri fengu 
ívilnun en í fyrra. Skattstofninn var 
lækkaður hjá þessu fólki um 1,9 milljarða 
en það er 281 milljón minni lækkun en í 
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Árið 2017 fengu 23.812 framteljendur samtals 
21,4 milljarða í skattfrjálsar greiðslur, sem var 2,1 
milljarði eða 11% meira en árið áður en þá á töldu 
23.404 framteljendur þessar greiðslur fram eða 
408 færri en árið 2017



álagningu 2017. Langflestum er ívilnað 
vegna framfærslu ungmenna en þá 
var einnig ívilnað af öðrum ástæðum, 
flestum vegna mannsláts eða veikinda.

Á undanförnum árum hefur nokkuð 
dregið úr ívilnunum þrátt fyrir að þeim 
sem þeirra njóta hafi fjölgað. Reglur um 
ívilnun hafa verið skýrðar frekar, skatt-
framkvæmd hefur verið samræmd og 
þá hafa hærri tekjur og batnandi árferði 
vafalaust haft nokkuð að segja um að-
stæður fjölskyldnanna í landinu. Þá er 
þess að geta að reglum um ákvörðun 
ívilnunar vegna náms ungmenna hefur 
verið breytt þannig að nú þurfa ung-
mennin að telja fram og skila framtali 
til að foreldrarnir fái ívilnun.

Áætlanir
Ef vel á að vera ættu allir skattskyldir 
einstaklingar að skila rétt útfylltu skatt-
framtali fyrir skilafrest. Reyndin er hins 
vegar sú að margir skila ekki skattfram-
tali og mörg skattframtöl eru ekki rétt 
útfyllt. Ýmsar ástæður kunna að liggja 
þarna að baki, til að mynda sinnuleysi, 
vangá, mistök eða ásetningur.

Ef talið er að tekjur séu vantaldar, t.d. 
vegna þess að launa- eða verktakamiðar 
hafa borist vegna tekna sem ekki hafa verið 
taldar fram, áætlar ríkisskattstjóri tekjur 
og gjöld skattgreiðandans. Ef menn skila 
ekki skattframtali innan tilskilins frest 
getur ríkisskattstjóri bætt allt að 15% álagi 
við þá skattstofna sem hann áætlar. Hér er 
þó engu að síður tekið tillit til þess hversu 
mikið hefur verið dregið af mönnum í 
staðgreiðslu. Ef ekki er talið fram má ríkis-
skattstjóri bæta allt að 15% álagi við þá 
stofna til tekjuskatts og útsvars sem hann 
áætlar umfram 95% af stofni sem stað-
greiðslu var skilað af. Ef framtal berst hins 
vegar eftir lok framtalsfrests en áður en 
álagningu ríkisskattstjóra er lokið má rík-
isskattstjóri bæta 0,5% álagi á skattstofna 
fyrir hvern dag sem skil á framtali dragast 
fram yfir framtalsfrest en álagið verður þó 
ekki hærra en 10%. Ef talið er fram eftir 
að álagningu er lokið má ríkisskattstjóri 
bæta allt að 15% álagi við þá skattstofna 
sem hann ákvarðar umfram 95% af stofni 
sem staðgreiðslu var skilað af. Að lokum 
má nefna að ef talið er að annmarkar séu 
á framtali eða einstakir liðir rangt taldir 
fram má ríkisskattstjóri bæta 25% álagi 
við áætlaða eða vantalda skattstofna. Álag 
í álagningunni sjálfri snýr hins vegar fyrst 
og fremst að síðbúnum framtölum.

Nú voru skattar 17.975 einstaklinga 
áætlaðir en þar af voru 14.940 einstakl-
ingum áætlaðar tekjur, samtals 58,2 

milljarðar. Hinir 3.035 voru ekki taldir 
hafa haft neinar tekjur árið 2017 og tók 
áætlunin mið af því. Áætlanir voru 13,1 
milljarði hærri nú en í fyrra en þetta er 
hækkun um 28,9% á milli ára. Þá voru 
skattar 4.850 fleiri áætlaðir en það er 37% 
fleiri en í álagningunni í fyrra. Álag var 
lagt á 14.418 einstaklinga en 522 voru 
með áætlaðar tekjur en ekkert álag. Álag 
á vantaldar tekjur var 3,9 milljarðar eða 
738 milljónum hærra en í fyrra sem er 
hækkun um 23,6% á milli ára. Meðalálag 
var 6,6% sem er ívið lægra en fyrir ári.

Um 4,0,% framteljenda voru áætlaðar 
tekjur vegna ársins 2014, 4,2% vegna árs-
ins 2015, 4,6% vegna ársins 2016 og 6,0% 
vegna ársins 2017. Hlutfallið hækkaði því 
um 31,9% á milli ára sem þýðir að skatt-
skil versnuðu.

Ýmsar skýringar kunna að vera á 
því að áætlunum fjölgar á milli ára. Á 
fyrsta áratug líðandi aldar fóru skattskil 
heilt yfir batnandi. Á allra síðustu árum 
hefur hlutfall áætlana þó hækkað eilítið. 
Álagningin var nú einum mánuði fyrr 
en í fyrra og hún var einum mánuði fyrr 
í fyrra en árið þar á undan. Á tveimur 
árum er því búið að flýta álagningu ein-
staklinga um tvo mánuði. Þetta kann að 
hafa áhrif. 

Erlendum ríkisborgurum á skatt-
grunnskrá hefur fjölgað en skattskil eru 
oft með öðrum hætti í heimalandi við-
komandi en hélendis og þá koma margir 
til tímabundinnar dvalar og fara úr landi 
áður en þeir skila skattframtali. Loks eru 
færri svokölluð skattstjóraframtöl útbúin 

fyrir ungmenni sem skýrist af breyttum 
reglum um ákvörðun á ívilnun hjá for-
eldrum vegna náms ungmenna. Sem fyrr 
segir þurfa ungmenni þurfa nú að telja 
fram til að foreldrar fái ívilnun. Þetta 
þýðir að það eru fleiri lágar áætlanir 
heldur en á síðustu árum.

Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl.
Þeir tekjuliðir sem tíundaðir hafa verið 
hér að framan eru allir í eðli sínu og á 

ýmsan hátt ólíkir og því liggja ýmis 
skattaleg sjónarmið að baki skattlagningu 
þeirra. 

Laun, hlunnindi og lífeyrir eru allar 
aðrar tekjur en fjármagnstekjur. Þessar 
tekjur voru 1.601,9 milljarðar árið 2017. 
Þær hækkuðu um 126,7 milljarða eða 
8,6% á milli ára. Laun, hlunnindi, líf-
eyrir og tryggingabætur hafa aukist mjög 
mikið á síðustu árum. Þær jukust um 
2,5% árið 2013, 6,9% árið 2014, 6,2% árið 
2015 og 9,2% árið 2016. Þær voru 1.342,8 
milljarðar árið 2017. Þetta met var slegið 
árið 2015 en þá voru laun, hlunnindi, 
lífeyrir o.fl. 1.342,8 milljarðar. Tekjurnar 
voru því 258,1 milljarði eða 19,2% hærri 
árið 2017 en þá. Árið 2010 voru tekjurnar 
komnar niður í 1.113,1 milljarð og því 
hafa þessar tekjur aukist um 43,8% á sjö 
árum, sem jafngildir ríflega fimm pró-
senta árlegum vexti tekna.

Það er bæði fróðlegt og skemmtilegt að 
skoða hvernig sá 487,8 milljarða tekjuauki 
sem hefur orðið frá árinu 2010 skiptist á 
milli hinna ýmsu greiðslna. Laun, hlunn-
indi, reiknað endurgjald og hreinar tekjur 
af atvinnurekstri voru um 79,2% tekna 
árið 2007, 75,5% árið 2010 og 77,2% árið 
2017. Greiðslur frá Tryggingastofnun, 
skattskyldar og skattfrjálsar, voru um 
5,5% tekna árið 2007, 6,6% árið 2010 og 
7,8% tekna árið 2017. Greiðslur frá líf-
eyrissjóðum voru 5,7%, 9,1% og 8,4% á 
þessum árum. Atvinnuleysisbætur voru 
0,2% tekna en fóru í 2% tekna og síðan 
í 0,5% teknanna. Ýmsar greiðslur, en hér 
er um að ræða aðrar tekjur, skattfrjálsar 

tekjur, styrki og félagslega aðstoð sveitar-
félaga, voru um 2% árið 2007, 2,7% árið 
2010 og 2,2% árið 2017. Loks voru áætl-
aðar tekjur um 7,4% tekna árið 2007 og 
3,9% árin 2010 og 2017.

Frá árinu 2010 hefur vægi launatengdu 
greiðslnanna minnkað en trygginga-
bætur hafa aukist hraðar og vægi þeirra 
aukist. Þannig var um 80,9% tekjuaukn-
ingarinnar frá árinu 2010 launatengdar 
greiðslur, 10,7% voru tryggingagreiðslur, 
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Ef ekki er talið fram má ríkisskattstjóri bæta 
allt að 15% álagi við þá stofna til tekjuskatts og 
útsvars sem hann áætlar umfram 95% af stofni 
sem staðgreiðslu var skilað af



6,8% voru greiðslur úr lífeyrissjóðum, 
1,1% voru ýmsar greiðslur og 3,7% voru 
áætlaðar tekjur. Árið 2017 jukust tekj-
urnar um 126,7 milljarða en þar af voru 
61,5% launatengdar greiðslur og hvorki 
meira né minna en 17,1% greiðslur frá 
Tryggingastofnun. Þá voru 7,8%, 0,3% 
2,4% og 10,9% tekjuaukningarinnar líf-
eyrisgreiðslur, atvinnuleysisbætur, ýmsar 
greiðslur og áætlanir. Það vekur athygli 
hvað greiðslur frá Tryggingastofnun 
aukast mikið á milli ára. Hlutdeild launa 
dróst saman en tryggingabætur og áætl-
anir aukast mun meira en við var að búast.

Tekjuskatts- og útsvarsstofn
Tekjuskattur og útsvar eru reiknuð af 
sama stofni. Tekjuskatts- og útsvarsstofn 
samanstendur af öllum launum, lífeyri, 
og ýmsum millifærslum, tryggingabótum 
og greiðslum sem eru greiddar í gegnum 
félagslega kerfið. Í reynd er hér um að 
ræða allar tekjur að fjármagnstekjum 
undanskyldum. Tilteknir frádrættir eru 
heimilaðir á móti tekjum m.a. iðgjöld 

í lífeyrissjóði og þá eru ákveðnar skatt-
frjálsar tekjur undanskyldar tekjuskatti 
og því ekki taldar með.

Eins og kom fram hér að ofan voru 
skattar 28.044 framteljenda handreikn-
aðir. Flestir þessara framteljenda hafa 
dvalið erlendis og aflað þar tekna og því 
fer skattlagning þeirra gjarnan eftir al-
þjóðlegum tvísköttunarsamningum sem 
geta verið mismunandi eftir því hvað 
lönd eiga í hlut. Yfirleitt eru skattar þess-
ara gjaldenda reiknaðir af skattstofni sem 
ræðst af því hversu lengi maðurinn hefur 
dvalið í landinu og oft eru tekjurnar upp-
reiknaðar til árs miðað við dvalartíma í 
landinu og skatturinn er síðan reiknaður 
af þessum tilbúna tekjuskattsstofni, en 
síðan lækkaður aftur með hliðsjón af 
dvalartíma í landinu. Eiginlegur skatt-
stofn fyrir þessa gjaldendur er því ekki 
til. Álagning tekjuskatts og útsvars er 
því ekki í samræmi við tekjuskatts- og 

útsvarsstofn eins og hann kemur fyrir í 
álagningarkerfi embættisins.

Tekjuskatts- og útsvarsstofn var nú 
1.395,4 milljarðar. Hann var 106,9 
milljörðum eða 8,3% hærri að raun-
virði en árið 2016, sem hlýtur að teljast 
umtalsverð hækkun. Tekjuskatts- og út-
svarsstofn hefur aldrei verið hærri en 
stofninn var nú 208,4 milljörðum hærri 
en hann var árið 2007. Árið 2007 var 
stofninn 1.187 milljarðar en þetta met 
var slegið árið 2016 og svo aftur árið 2017. 
Það er áhugavert að stofninn var 990,8 
milljarðar árið 2010. Hann hefur því 
hækkað um 404,6 milljarða eða 40,8% 
á þessum tíma.

Tekjuskattur
Ríkisskattstjóri lagði 177,2 milljarða á 
einstaklinga í tekjuskatt við álagninguna 
sem var 12,7 milljörðum eða 7,7% meira 
en var lagt á fyrir ári. Álagður tekjuskattur 
hækkaði því minna en tekjuskatts-
stofninn en meðalskattbyrði tekjuskatts 
í álagningu lækkaði úr 13,4% í 13%. 

Hér hefur hins vegar ekki verið tekið 
tillit til þess að hluti tekjuskatts rennur 
til sveitarfélaga í formi persónuafsláttar 
sem gengur upp í útsvar. Meðalskattbyrði 
segir vitanlega ekki til um það hvort að 
fleiri eða færri greiða meira eða minna 
í skatt. Uppbygging skattkerfisins er 
þannig að það er ekki ólíklegt að þegar 
fólki fjölgar og tekjur aukast að fleiri hafi 
greitt hærri skatt af tekjum ársins 2017 
en ársins 2016.

Tekjuskattur einstaklinga er stighækk-
andi, sem þýðir að þeir sem eru með 
hærri tekjur greiða ekki aðeins hærri 
skatta heldur einnig hærra hlutfall tekna 
í skatt. Þar sem ríkið veitir persónuafslátt 
á móti skattgreiðslunni er skattbyrðin 
mun lægri en skatthlutfallið sem er 
reiknað af tekjunum. Unglingar, öryrkjar 
og aldraðir greiða yfirleitt lága eða enga 
skatta en hátekjumenn greiða oft umtals-
verðan hluta tekna sinna í skatt. 

Aðstöðumunur ólíkra þjóðfélagshópa 
er talinn réttlæta mismunandi meðal-
skatt og því er það talið eðlilegt að þegar 
aðstæður breytast þá breytist skattbyrðin 
einnig. Á þrjátíu og fimm árum verða 
börn og unglingar fullorðin og fullorðið 
fólk verður gamalt og skattbyrði hvers 
og eins tekur þannig mið af því hvar á 
lífsleiðinni menn eru staddir. Að öðru 
óbreyttu mætti því reikna með því 
að skattbyrði í landinu endurspeglaði 
aldurssamsetningu landsmanna. Að 
sama skapi ætti skattbyrði landsmanna 
að þyngjast á góðæristímum þegar tekjur 
hækka og fleiri afla hárra tekna en síðan 
aftur að léttast þegar harðnar á dalnum, 
tekjur lækka og fleiri afla lágra tekna. 

Þá telja sumir að ríkið eigi að stjórna 
eftirspurn einstaklinga og fyrirtækja eftir 
vörum og þjónustu með því að hækka og 
lækka skatta eftir þörfum til að jafna út 
hagsveifluna. Þegar uppgangur og eftir-
spurn er í þjóðfélaginu hækka skattar en 
þegar harðnar á dalnum er klónni sleppt. 
Í þessum skilningi virka stighækkandi 
skattar sem hagstjórnartæki.

Eins og gefur að skilja fer það nokkuð 
eftir tekjudreifingunni í þjóðfélaginu 
hvernig tekjubreyting hefur áhrif á tekjur 
ríkisins af tekjuskatti og þar af leiðandi 
hvernig breytingar á skattinum hafa 
áhrif á tekjur af honum. Hver einstakur 
skattgreiðandi greiðir ákveðinn skatt af 
tekjum. Með ívilnunum og bótum, sem 
eru misháar eftir því hvort um einhleyp-
ing, einstæð foreldri eða hjón er að ræða, 
tekur skattkerfið tillit til aðstæðna hvers 
og eins. Þegar allt kemur til alls greiða 
því fáir nákvæmlega jafn mikinn skatt af 
sömu tekjum og því er skattbyrðin mis-
jöfn eftir aðstæðum.

Tekjuskattur er nú þrepaskiptur skattur 
með persónuafslætti þannig að jaðar-
skattur, eða skatturinn sem greiddur er 
af hverri viðbótarkrónu sem menn afla, 
breytist eftir því sem tekjurnar verða 
hærri og menn færast upp um skattþrep. 
Þetta kerfi var fyrst tekið upp í álagningu 
2011 á tekjur ársins 2010 en allt frá árinu 
1988 og fram að þeim tíma var aðeins 
eitt þrep í tekjuskatti. Reyndar var lagður 
svokallaður hátekjuskattur, eða sérstakur 
tekjuskattur, á tekjur áranna 1993 til 2005 
en hann var reiknaður sérstaklega og var 
ekki sérstakt þrep í almennum tekjuskatti. 
Það er út af fyrir sig áhugavert að þegar 
fyrst var lagt á í gamla kerfinu var tekju-
skattur 28,5% og útsvarið 6,7% þannig að 
skatthlutfallið í staðgreiðslu var 35,2%.

Nú urðu aftur ákveðin tímamót þegar 
svokallað miðþrep í skattkerfinu var 
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Álagning tekjuskatts- og útsvars er því ekki í 
samræmi við tekjuskatts- og útsvarsstofn eins og 
hann kemur fyrir í álagningarkerfi embættisins 
heldur í samræmi við framtaldar tekjur



lagt af. Í fyrra var lagður 22,68% tekju-
skattur á tekjur undir 4.032.420 kr., af 
næstu 6.011.460 kr. var greiddur 23,9% 
tekjuskattur en þeir sem voru með meira 
en 10.043.880 kr. tekjur á ári greiddu 
31,80% tekjuskatt af viðbótartekjum. Nú 
var lagður 22,5% skattur á tekjur undir 
10.016.488 kr. og 31,8% skattur á tekjur 
yfir þessum mörkunum.

Þrepaskiptingin þýðir að nú er kerfið 
aftur orðið eins og það var á árunum 
1993 til ársins 2005 en á tekjur þessara 
ára var sem fyrr segir annars vegar lagður 
almennur tekjuskattur og svo hins vegar 
sérstakur tekjuskattur. Almenna þrepið er 
22,5% en síðan er greiddur 9,3% hátekju-
skattur af hærri tekjum en 10.016.488. 
Það er hins vegar aðeins tæknilegt út-
færsluatriði hvort að hátekjuþrepið sé 
hluti af almenna tekjuskattinum eða 
sérstakur skattur.

Í álagningu 2018 voru veittar 634.880 
kr. í persónuafslátt sem gengur upp í 
tekjuskatt en afslátturinn var 623.042 
kr. í fyrra. Skattaafslátturinn hækkaði 
því um 1,9% á milli ára. Persónuaf-
sláttur heldur þannig í við verðlag en 
hann hækkar minna en tekjurnar. Þess 
ber þó að geta að tekjuaukning í þjóð-
félaginu þýðir ekki endilega að tekjur hafi 
almennt hækkað. Þegar margir flytjast til 
landsins er viðbúið að tekjur hækki og 
eins gæti hugsast að tekjuaukningin sé 
fyrst og fremst bundin við fáeina tekju-
háa einstaklinga.

Tekjuskatturinn sjálfur lækkaði 
einnig og því hækkuðu skattleysismörk 
í tekjuskatti úr 2.747.099 kr. í 2.821.689 
kr. eða um 2,7%. Þegar skattgreiðandinn 
hefur náð þessum tekjum fullnýtir hann 
persónuafsláttinn upp í tekjuskatt. Það 
eru því aðeins þeir sem eru með hátt á 
þriðju milljón króna í tekjuskattsstofn 
sem greiða tekjuskatt til ríkisins. Þar 
sem gjaldendur geta hvort heldur nýtt 
þann persónuafslátt upp í útsvar jafnt 
sem tekjuskatt eru skattleysismörkin 
umtalsvert lægri en tekjuskattsmörkin, 
1.718.678 kr. árið 2017 og 1.678.001 kr. 
árið 2016. Þau voru hækkuð um 2,4% á 
milli ára.

Árið 2017 var lagður tekjuskattur á 
219.515 manns eða 19.879 fleiri en fyrir 
ári. Þeim sem greiða skattinn fjölgaði um 
10%, eða umtalsvert hraðar en gjald-
endum á skattgrunnskrá sem fjölgaði 
ekki nema um 3,8%. Frá árinu 2010 
hefur skattgreiðendum fjölgað um 45,1% 
á sama tíma og fjölgað hefur um 14,1% 
á skattgrunnskrá. Skattgreiðendum hefur 
fjölgað um 68.225 en á sama tíma og það 

hefur fjölgað um 36.912 á grunnskrá. Um 
67% skattskyldra einstaklinga greiddu 
tekjuskatt af tekjum ársins 2017, saman-
borið við 63,8% árið áður. Þetta er hæsta 
hlutfall sem hefur sést á síðustu 25 árum 
en hlutfallið hefur farið hækkandi allt frá 
árinu 2010 þegar rétt rúmur helmingur 
eða 55,4% framteljenda á skattgrunnskrá 
greiddu tekjuskatt.

Álagður tekjuskattur rennur ekki allur til 
ríkisins. Ríkið greiðir útsvar þeirra sem eru 
undir skattleysismörkum að fullu og útsvar 
þeirra sem eru yfir skattleysismörkum en 
undir tekjuskattsmörkum að hluta. Þetta 
er gert í gegnum persónuafsláttinn. Hér 
er um raunveruleg útgjöld ríkisins að 
ræða sem eru greidd af tekjuskatti. Tekjur 
ríkisins verða lægri sem því nemur.
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Tekjuskattur

Útsvar Almennur tekjuskattur Sérstakur tekjuskattur Fjármagnstekjuskattur

Árið 2010 voru laun, hlunnindi og lífeyrir og aðrar tekjur aðrar en fjármagnstekjur um 
1.113 milljarðar. Á þessar tekjur voru lagðir 134 milljarðar í útsvar og 111 milljarðar í 
almennan tekjuskatt. Um 22,0% tekna voru því greidd í tekjuskatt og útsvar. Fram til 
ársins 2017 jukust tekjurnar um 488 milljarða eða 43,8% og voru þá 1.601 milljarðar. 
Á stofninn voru lagðir 214 milljarðar í útsvar og 169 milljarður í tekjuskatt. Meðal-
maðurinn greiddi því um 23,9% tekna í tekjuskatt og útsvar af tekjum ársins 2017. Á 
þessum tíma hafa fjármagnstekjur farið úr 85,9 milljörðum í 153,2 milljarða og skattur 
á fjármagnstekjur úr 12,4 milljörðum í 27,1 milljarð. Skattbyrði meðalmannsins hefur því 
þyngst um 22,9%, farið úr 14,4% árið 2010 í 17,6% af tekjum ársins 2017. 
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Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl. 

Laun, og lífeyrir, tryggingagreiðslur, atvinnuleysisbætur, áætlanir og ýmsar aðrar greiðsl-
ur eru allar aðrar tekjur en fjármagnstekjur. Þessar tekjur mynda tekjuskatts- og útsvars-
stofn. Þessar greiðslur jukust um 332 milljarða eða 32,8% á árunum 2002 til 2007. Þær 
drógust síðan aftur saman um 230 milljarða eða 17,1% fram til ársins 2010 en jukust 
síðan aftur um 488 milljarða eða 43,8% fram til ársins 2017. Um 80,9% tekjuaukans á 
undanförnum árum hefur verið vegna launa sem hafa aukist um 47% en hlutur þeirra 
í tekjum hefur hækkað úr 75,5% í 77,2%. Tryggingabætur hafa hins vegar aukist um 
71,4% á þessum tíma og hefur hlutur þeirra í tekjum aukist úr 6,6% í 7,8%. Árið 2010 
voru atvinnuleysisbætur um 2,2% teknanna en hlutur þeirra var 0,5% árið 2017.

Milljarðar

Milljarðar



Árið 2017 nýttu 68.564 einstaklingar 
persónuafslátt til greiðslu tekjuskatts en 
persónuafsláttur til greiðslu útsvars var 
8,6 milljarðar. Tekjur ríkisins af tekju-
skatti voru því 168,6 milljarðar en ekki 
177,2 milljarðar eins og það sem lagt var 
á gjaldendur. Tekjurnar jukust um 13,5 
milljarða eða 8,7% á milli ára. Tekjur af 
skattinum hækkuðu lítið eitt meira en 
skattstofninn en engu að síður er ekki 
ólíklegt að skattkerfisbreytingarnar í 
fyrra hafi sparað gjaldendum einhverja 
skatta. Tekjuskattur er næmari fyrir 
tekjuhækkun og því mætti búast við því 
að skatturinn hækkaði meira í uppsveiflu 
heldur en stofninn. Þá er það til marks 
um hærri tekjur að þeim sem nýttu per-

sónuafslátt til greiðslu útsvars fækkaði 
um 7.922 á milli ára. Þeir voru óvenju 
fáir árið 2017 en árið 2010 nýttu 98.527 
manns persónuafslátt til greiðslu útsvars. 
Síðan hefur þeim fækkað að heita ár frá 
ári en þeim fjölgaði reyndar um 109 á 
milli áranna 2012 og 2013.

Útsvar til sveitarfélaga
Á tekjuskatts- og útsvarsstofn er lagt 
útsvar sem rennur til sveitarfélaganna. 
Útsvarið er sérstakur skattur sem er 
lagður á með tekjuskatti í staðgreiðslu. 
Persónuafsláttur gengur bæði upp í tekju-
skatt og útsvar og því hættir sumum til 
að líta á tekjuskatt og útsvar sem sama 
skattinn. Tekjuskatturinn rennur til 
ríkisins en útsvarið til sveitarfélaga og 
tryggir ríkið sveitarfélögunum fullt 
útsvar af tekjum þeirra sem eru undir 
skattleysismörkum eða greiða það lága 
skatta að þeir duga ekki fyrir útsvarinu.

Skattaafsláttur gengur fyrst upp í 
tekjuskatt en ef eitthvað er eftir af afslætt-
inum þegar hann hefur verið nýttur upp 
í tekjuskattinn getur skattgreiðandinn 
nýtt restina til að greiða útsvar, sem hann 
gerir uns hann nær tekjuskattsmörkum 
og fullnýtir þá persónuafsláttinn upp 

í tekjuskatt. Gjaldandinn greiðir því 
hvorki tekjuskatt né útsvar fyrr en tekjur 
hans ná skattleysismörkum sem eru tals-
vert lægri en tekjuskattsmörkin.

Útsvarið er breytilegt eftir sveitar-
félögum en lögð voru 12,44% til 14,52% 
á tekjuskatts- og útsvarsstofn eftir sveitar-
félögum. Meðalútsvar í staðgreiðslu á 
árinu var 14,44% sem var 0,01% lægra en 
af tekjum ársins 2016. Í álagningunni nú 
var síðan lagt á útsvar samkvæmt álagn-
ingarhlutfalli viðkomandi sveitarfélags 
þannig að þeir sem búa í sveitarfélögum 
þar sem útsvar er lægra en það sem dregið 
var af í staðgreiðslu fá endurgreitt frá 
skattinum en hinir þurfa að greiða við-
bótarskatt eða eftir atvikum lægri skuld.  

Munur á hæsta og lægsta útsvari var 
2,08% eins og í fyrra sem þýðir að þeir 
sem bjuggu í sveitarfélagi sem lagði á há-
marksútsvar greiddu 20.800 kr. meira í 
útsvar af hverri milljón sem þeir öfluðu en 
þeir sem bjuggu í sveitarfélagi sem lagði á 
lágmarksútsvar. Fyrir hjón með fimmtán 
milljónir í tekjur þýðir þetta skattalækkun 
upp á 312.000 kr. Það má því ætla að þessi 
hjón gætu hækkað kaupið sitt um tæp 
500.000 kr. á ári með því að flytja í annað 
sveitarfélag, en það myndi jafngilda rúm-
lega þriggja prósenta kauphækkun.

Alls voru 213,9 milljarðar lagðir á 
landsmenn í útsvar af tekjum ársins 
2017 sem var 17,6 milljörðum meira en 
í fyrra. Tekjur sveitarfélaganna af útsvari 
jukust því um 9% á milli ára sem er að 
heita það sem tekjuskattsskyldar tekjur 
jukust um. Þetta er annað árið í röð sem 
tekjur í þjóðfélaginu aukast um og yfir 
níu prósent. Árið 2016 jukust útsvars-
tekjur einnig um 17,6 milljarða sem var 
þá 9,8% hækkun frá árinu áður. Tekjur 
sveitarfélaga af útsvari jukust um 6,6% 
árið 2014 og 6,1% árið 2015. Árið 2013 
greiddu landsmenn samtals 158 milljarða 
í útsvar og því hefur útsvarið aukist um 
35,4% á fjórum árum. Þetta er auðvitað 

mikil hækkun á svo skömmum tíma. 
Hækkunin er 38,2% ef miðað er við 
síðasta fimm ára tímabil. Frá árinu 2010 
hafa laun, hlunnindi, tryggingabætur 
og lífeyrir aukist um 43,8%. Tekjur ríkis 
af tekjuskatti hafa aukist um 51,7% og 
tekjur sveitarfélaga um 59,9%.

Margir telja ranglega að ríkið taki til 
sín bróðurpart þeirra skatta sem lagðir 
eru á í staðgreiðslu. Það rétta er að margir 
þeirra sem afla tekna greiða engan tekju-
skatt til ríkisins þrátt fyrir að þeir greiði til 
sveitarfélaganna. Árið 2017 voru 288.067 
einstaklingar með útsvarsskyldar tekjur. 
Þessir framteljendur greiddu ýmist út-
svar eða nýttu persónuafsláttinn upp 
í útsvarið, þ.e. voru undir tekjuskatts-
mörkum. Á sama tíma greiddu 219.515 
manns tekjuskatt og því voru 68.552 ein-
staklingar með skattskyldar tekjur sem 
greiddu engan tekjuskatt til ríkis þrátt 
fyrir að sveitarfélögin fá fullt útsvar af 
tekjunum í gegnum persónuafsláttinn. 
Sveitarfélögin hafa nú umtalsvert meiri 
tekjur af útsvarinu heldur en ríkið af 
tekjuskattinum.

Nú greiddu 76,2% þeirra sem voru 
með útsvarsskyldar tekjur tekjuskatt 
sem er hæsta hlutfall sem sést hefur. 
Þetta hlutfall var 72,3% í fyrra og 68,4% 
árið þar áður. Það var 60,6% árið 2010 
en þá hafði það lækkað nokkuð frá árinu 
2006 þegar það var 71,5%. Þá hafði það 
hækkað jafnt og þétt allt frá árinu 1992.

Fjármagnstekjur og 
peningalegar eignir
Almenningar eru fyrir margra hluta sakir 
mjög áhugaverðir. Það hefur stundum 
verið bent á að það þarf ekki að vera 
öllum fyrir bestu að hver og einn geri 
það sem kemur honum best og að sama 
skapi er það ekki hverjum og einum fyrir 
bestu að sameiginlegir hagsmunir allra 
séu ávallt teknir fram yfir hagsmuni 
hvers og eins. Það er svo verkefni stjórn-
málanna að finna einhvern ásættanlegan 
milliveg á milli almannahagsmuna og 
hagsmuna fólksins sem myndar sam-
félagið, einstaklinganna. 

Ofbeit og ofveiði eða önnur ofnýting 
hljótast af því að aðgangur að auðlindum 
er frjáls. Umgengni um almenninga 
á Íslandi á síðustu árum og áratugum 
hefur til að mynda opnað augu manna 
til sjávar og sveita fyrir því að þrátt 
fyrir fámennið eru auðlindir landsins 
langt frá því að vera óþrjótandi og því 
er mikilvægt að sýna stillingu og hóf-
semd. Þegar menn hafa svo takmarkað 
aðgang að almenningunum hafa þeir 

26    TÍUND

Ríkið greiðir útsvar þeirra sem eru undir 
skattleysismörkum að fullu og útsvar þeirra 
sem eru yfir skattleysismörkum en undir 
tekjuskattsmörkum að hluta. Þetta er gert  
í gegnum persónuafsláttinn
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svipt aðra rétti sem þeir hafa notið til 
að nýta almenningana.

Eignarréttur hefur takmarkaða 
þýð ingu í veiðimanna- og hirðingjasam-
félögum þar sem landrými er mikið og 
nóg til fyrir alla en þegar menn hafa 
tekið sér fasta bólsetu og farið að stunda 
jarðrækt í samfélagi við aðra menn hefur 
eignarrétturinn öðlast meiri þýðingu. 
Hann veitir mönnum tryggingu fyrir því 
að þeir njóti ávaxta erfiðis síns og þá eru 
menn líka tilbúnir til að leggja eitthvað 
að mörkum til uppbyggingar. 

Einstaklingar geta haft tekjur af 
eignum, þ.e. vexti, arð, leigu og sölu-
hagnað. Fjármagnstekjur eru afgjald 
fyrir afnot af eignum þess sem nýtur 
teknanna. Eignirnar, fasteignir og verð-
bréf, eru fjárfesting eða sparnaður en 
landsframleiðsla samanstendur ein-
mitt af launum og launatengdum 
gjöldum einstaklinga og þeirra sem 
eru sjálfstætt starfandi, leigutekjum af 
fasteignum, vöxtum af verðbréfum og 
arði af hlutabréfum í eigu einstaklinga, 
auk óúthlutaðs hagnaðar fyrirtækja og 
óbeinum sköttum sem eru lagðir á selda 
vöru og þar með tekjur fyrirtækja, eða 
með öðrum orðum tekjum einstaklinga 
og fyrirtækja, en tekjur einstaklinga eru 
taldar fram á skattframtali einstaklinga. 
Í reynd má hins vegar segja að þegar litið 
er framhá sjálfseignarfyrirtækjum þá séu 
tekjur fyrirtækja tekjur hluthafa og þar 
með tekjur einstaklinga.

Framan af voru fjármagnstekjur 
einstaklinga fremur litlar en eftir að fjár-
magnstekjuskattur var tekinn upp árið 
1997 tóku þær að aukast mjög hratt sam-
fara vexti fjárfestingarstarfsemi í landinu. 
Árið 2007 var nær fjórðungur tekna ein-
staklinga fjármagnstekjur en eftir fall 
bankanna hrundu þessar tekjur. Á síðustu 
árum hafa þær þó aftur tekið að aukast 
þótt að þær sé enn ekki nánda nærri jafn-
háar og þær voru þegar þær voru hæstar 
og ef til vill ekki ástæða til að ætla að þær 
verði svo háar í náinni framtíð.

Leigutekjur
Leigutekjur eru annars vegar endurgjald 
fyrir afnot af eign og hins vegar arður af 
fjárfestingu. Þeir sem eiga fasteignir vilja fá 
endurgjald eða vexti af þeim fjármunum 
sem þeir hafa lagt í fasteignina sem er hið 
minnsta jafnhátt ávöxtun fjárfestingar í 
öðrum eignum, s.s. innstæðum, skulda-
bréfum og hlutabréfum, að teknu tilliti til 
áhættu, skatta og gjalda. Tekjur af útleigu 
fasteigna eða eignaréttinda sem ekki falla 
undir atvinnurekstur eru taldar fram sem 

fjármagnstekjur. Útleiga á húsnæði sem 
nýtt er til atvinnurekstrar telst til atvinnu-
rekstrar en útleiga á íbúðarhúsnæði sem 
er metið á minna en tæpar 30 milljónir 
hjá einstaklingi og tæpar 60 hjá hjónum 
telst ekki til atvinnurekstrar. Einstaklingar 
geta því ekki dregið frá kostnað vegna 
viðhalds eða rekstrar fasteignarinnar frá 
leigutekjum.

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina 
velt því fyrir sér hvort að þau not sem 
menn hafa af fasteignum í eigin eigu 

teljist til tekna af fjárfestingunni eða 
skattskyldra hlunninda sem menn 
njóta. Það eru ýmsir annmarkar á slíkri 
skattlagningu og því hefur verið litið svo 
á að það sé manni að kostnaðarlausu að 
búa í eigin húsnæði. Að öðrum kosti 
þyrftu menn að reikna sér tekjur af hús-
næðinu og greiða af þeim skatt. Í þessu 
samhengii mætti nefna að Íslendingar 
á Íslandi njóta þess að búa í landi sem 
aðrir greiða þúsundir eða hundruð þús-

unda fyrir að koma að heimsækja. Þetta 
eru ákveðin hlunnindi sem væri af 
fræðilegum sjónarhóli hægt að reikna 
til peningavirðis og skattleggja. Mat 
slíkra verðmæta er yfirleitt erfitt.

Einstaklingar voru með tæpa 14,6 
milljarða í leigutekjur árið 2017 sem var 
1,4 milljörðum meira en árið áður. Leiga 
af eignum öðrum en íbúðarhúsnæði 
var 1,3 milljarðar og hækkaði um 412 
milljónir á milli ára eða 44,5% á milli 
ára. Leigutekjur einstaklinga af eignum 

öðrum en íbúðarhúsnæði hafa hækkað 
mikið á síðustu þremur árum eftir að 
hafa lækkað á árunum 2013 og 2014. Þær 
hækkuðu um 11,6% árið 2015 og 25,7% 
árið 2016. Frá árinu 2015 hafa tekjur 
einstaklinga af útleigu fasteigna aukist 
um 601,2 milljónir eða 81,6%. Ríflega 
1.410 einstaklingar og hjón töldu fram 
leigu af eignum öðrum en íbúðarhús-
næði en það var 403 fleiri en árið áður. 
Eignir og tekjur af eignum eru sameigin-

Leiga af íbúðarhúsnæði hefur ekki aukist jafnmikið 
og leiga af öðrum eignum en hún hefur þó hækkað 
umfram verðlag um 18,8% frá árinu 2015

Árið 2017 voru einstaklingar með 14,6 milljarða í leigutekjur sem var 1,4 milljörðum 
meira en árið áður. Leigutekjur af íbúðarhúsnæði voru 13,3 milljarðar sem var einum 
milljarði meira en árið áður en aðrar leigutekjur voru 1,3 milljarðar sem var 412 millj-
ónum meira en árið áður. Leigutekjur hafa aukist nokkuð á undanförnum árum, eða 
um 64,2% frá árinu 2010 en þar af voru um 2,7 milljarðar eða 47,3% hækkunarinnar á 
síðustu tveimur árum. Fyrir árið 2010 voru leigutekjur ekki sundurliðaðar eftir því hvort 
um var að ræða leigutekjur af íbúðarhúsnæði eð öðrum eignum.
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legar tekjur hjóna og því vísa tölur um 
fjölda þeirra sem telja fram eignir og 
tekjur af eignum til fjölda fjölskyldna, 
einhleypinga annars vegar og hjóna og 
samskattaðs sambúðarfólks hins vegar, 
en ekki til fjölda einstaklinga. Hér eimir 
eftir af því þegar fjölskyldan og heimilið 
voru skattlögð en ekki einstaklingarnir 
sem slíkir. Leigusalar voru þarna 492 
fleiri en árið 2015.

Þá voru einstaklingar með 13,3 milljarða 
í tekjur af útleigu íbúðarhúsnæðis en 
8.563 fjölskyldur töldu fram leigu. Leigu-
tekjur jukust um einn milljarð á milli ára 
eða átta prósent. Leiga af íbúðarhúsnæði 
hefur ekki aukist jafnmikið og leiga af 
öðrum eignum en hún hefur þó hækkað 
umfram verðlag um 18,8% frá árinu 
2015. Tekjurnar jukust um 2,1 milljarð. 
Þrátt fyrir að þeim hafi fjölgað nokkuð á 

undanförnum árum sem telja fram leigu-
tekjur vekur engu að síður athygli hversu 
margir sem ætla mætti að væru fluttir úr 
foreldrahúsum búa ekki í eigin húsnæði 
og hversu margir eiga fleiri íbúð en hafa 
engar tekjur af þeim.

Vaxtatekjur
Það eru ekki margir sem komast hjá því 
að eiga í viðskiptum við lánastofnun, 
þótt þeir fegnir vildu. Flestir þurfa t.d. 
að vera með launareikning í banka til að 
geta fengið kaupið sitt útborgað. 

Löngum hefur verið varað við öllu 
samkrulli ríkisvalds og stórfyrirtækja og 
hefur verið nokkuð lagt upp úr því að 
mörk hins opinbera valds séu skýr. Það er 
þó ekki laust við að í gegnum tíðina hafi 
einkafyrirtæki seilst helst til langt í krafti 
stöðu sinnar og tekið sér vald gagnvart 
almenningi eða samkeppnisaðilum sem 
hefur allajafna verið forréttindi ríkisins 
og á hinn bóginn hefur ríkisvaldið verið 
að vasast í samkeppnisrekstri. Á fimm-
tándu, sextándu og sautjándu öld voru 
þess til að mynda dæmi að verslunar-
félög hafi farið með ríkisvald á stórum 
landsvæðum og að sama skapi jukust 
umsvif ríkisvaldsins gríðarlega á átjándu, 
nítjándu og tuttugustu öldinni. Skattar 
hækkuðu og kaup ríkisvaldsins á vöru og 
þjónustu einkafyrirtækja jukust. 

Fyrr á tímum var sparifé bundið 
við seðla, mynt og bankainnstæður. 
Öll viðskipti voru skráð og prentuð og 
afrit geymd á tryggum stað. Nú hafa 
tölvurnar hafa tekið við. Viðskipti fara 
fram rafrænt og seðlar og mynt koma 
hvergi við sögu. Það er ekkert til að 
hamla framleiðslu rafpeninga annað 
en traustið á stofnunum sem standa að 
baki henni. Flestir hafa ekkert í hönd-
unum á pappír um viðskiptasögu sína 
við fjármálastofnanir. Menn verða að 
treysta því að milljónirnar sem þeir 
telja sig eiga inn á bankareikningunum 
sínum séu í öruggum höndum heiðar-
legra manna, sem þrátt fyrir allt þjóna 
tveimur herrum.

Vextir af innstæðum
Vextir eru almennt greiddir af inn-
stæðum og því eru nær allir landsmenn 
með einhverjar vaxtatekjur. Innstæður 
á skattframtali eru allar innstæður í 
bönkum og sparisjóðum, innstæður 
í innlánsdeildum samvinnufélaga og 
orlofsfjárreikningum og innstæður á 
gjaldeyrisreikningum sem eru færðar í 
íslenskum krónum á kaupgengi í árslok, 
sbr. gengisskráningu Seðlabanka Íslands. 
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Innstæður í bönkum voru áritaðar á skattframtal ársins 2009 og sýndu þær þá stöðuna í 
árslok árið 2008. Eftir að farið var að árita innstæður á skattframtöl ríflega tvöfölduðust 
framtaldar innstæður. Innstæður 183.793 einstaklinga voru áritaðar en innstæðurnar 
voru 882,2 milljarðar. Árið áður höfðu 75.648 einhleypingar og hjón talið fram 436,3 
milljarða í innstæður í íslenskum bönkum. Fram til ársloka 2013 lækkuðu innstæður ár 
frá ári en þá voru þær komnar niður í 525 milljarða og höfðu þá rýrnað um 357,1 millj-
arð eða 40,5%, á fimm árum. Síðan hafa innstæður einstaklinga aftur tekið að hækka. 
Þær hafa hækkað um 140,6 milljarða, eða 26,8%, frá árinu 2013 en landsmenn áttu 
665,7 milljarða í innstæðum í árslok árið 2017.

Framtaldir vextir og verðbætur af innlánum jukust mikið eftir að innstæður voru fyrst 
áritaðar á skattframtöl en síðan hafa þær lækkað, rétt eins og innstæðurnar og vextir 
eru taldir til tekna þegar þeir eru greiddir út. Landsmenn voru með 41 milljarð í vaxta-
tekjur af innstæðum árið 2007 samanborið við 103,2 milljarða árið á eftir. Vextir af inn-
lánum lækkuðu síðan ár frá ári fram til ársins 2014, en þá voru þeir 16,1 milljarður. Þeir 
voru 16,3 milljarðar árið 2015, 19,6 milljarðar árið 2016 og 16,5 milljarðar árið 2017.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000
19

92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Innstæður í bönkum

Innlendar innstæður Innstæður í erlendum bönkum Innstæður barna

0

20

40

60

80

100

120

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Vextir af innstæðum í bönkum 

Milljarðar

Milljarðar



TÍUND    29TÍUND    29

Þá eru hlutabréf á vörslureikningum 
einnig færð sem innstæður.

Innstæður voru fyrst forskráðar á 
skattframtal árið 2009. Þær sýndu þá 
stöðu í árslok 2008. Þar sem bankainn-
stæður voru ekki forskráðar á árunum 
fyrir hrun var erfiðara að meta áhrif 
þess á efnahag landsmanna. Innstæður 
á skattframtölum ríflega tvöfölduðust 
þegar farið var að forskrá þær en að 
öllum líkum hafa hátt í hundrað þúsund 
fjölskyldur ekki talið fram bankainn-
stæður fram að þeim tíma. Landsmenn 
áttu 436,3 milljarða á innlendum inn-
stæðum í árslok 2007. Ári síðar voru 
882,2 milljarðar áritaðir á skattframtöl. 
Innstæðurnar minnkuðu síðan frá ári til 
árs og í árslok árið 2013 voru þær komnar 
niður í 525 milljarða og höfðu þannig 
rýrnað um 357,1 milljarð eða 40,5% á 
fimm árum. Þær voru þá 88,7 milljörðum 
eða 20,3% hærri en þær höfðu verið árið 
áður en þær voru fyrst áritaðar.

Sem fyrr segir hafa innstæður vaxið 
frá árinu 2013. Þær stóðu í 665,7 millj-
örðum í árslok árið 2017 og höfðu þá 
vaxið um 58,1 milljarð eða 9,6% frá árinu 
áður. Fólk virðist núna hafa meiri pen-
inga á milli handanna, laun hafa hækkað 
og fleiri vinnandi hendur eru í landinu. 
Það gekk á sparnað landsmanna á meðan 
landsmenn mættu áfallinu sem landið 
varð fyrir þegar fjármálakerfið féll, laun 
lækkuðu og sparnaður var tekinn út.

Auk innstæðna í innlendum bönkum 
áttu 1.662 fjölskyldur sem voru á skatt-
grunnskrá hér á landi 13,8 milljarð á 
erlendum bankareikningum. Þessar inn-
stæður eru færðar til eignar á skattframtal 
í íslenskum krónum á kaupgengi í árslok. 
Þeir sem töldu fram erlendar innstæður 
voru 205 eða 14,1% fleiri en í fyrra. Inn-
stæðurnar sjálfar voru 1,5 milljarði eða 
12,2% hærri en í fyrra.

Það er reyndar merkilegt að skoða 
þróun erlendra innstæða í gegnum 
árin. Þær jukust um 172,3% árið 2005, 
minnkuðu um 3,8% árið 2006 en juk-
ust svo aftur um 95,5% árið 2007. Þær 
voru orðnar 17,7 milljarðar árið 2009. Á 
árunum 2009 til 2013 drógust innstæður 
aftur saman um 35,3% en síðan hafa þær 
aukist 21%.

Í árslok árið 2017 áttu börn 18,4 
milljarða inn á bankareiknum sem var 
188 milljónum meira en árið áður. For-
eldrarnir telja fram innstæður en 37.024 
foreldrar töldu fram innstæður barna 
sinna en foreldrarnir voru 146 færri en 
árið áður. Það er reyndar merkilegt að 
innstæður barna hafa rýrnað um 4,3 

milljarða frá árinu 2008 en þá áttu börn 
22,7 milljarða inn á bankareikningum. 
Reyndar eru áhrif áritunar bankainn-
stæðna barna á skattframtöl mun meiri 
en hjá fullorðnum. Árið 2007 töldu 
3.630 foreldrar fram innstæður barna 
en heildarupphæðin var ekki nema 2,9 
milljarðar. Árið 2008 voru innstæður 
áritaðar á skattframtal 37.332 foreldra 
og þá voru innstæðurnar 22,7 milljarðar 
sem fyrr segir. Það kann að vera að fall 

bankakerfisins á sínum tíma hafi þarna 
haft einhver árhrif en það er hins vegar 
ekki gott að segja.

Vextir á innlánsreikningum eru taldir 
til tekna þegar þeir eru reiknaðir og 
færðir til eigna. Vextir af verðtryggðum 
reikningum sem eru bundnir til þriggja 
ára eru hins vegar ekki taldir til tekna 
fyrr en þeir eru greiddir út. Landsmenn 
töldu fram 16,5 milljarða í vexti af inn-
stæðum í bönkum sem var 3,1 milljarði 

Verðbréf eru færð á nafnverði að viðbættum vöxtum og verðbótum í árslok. Verðbréf sem 
eru skráð í kauphöll eru hins vegar færð á markaðsverði. Verðbréfaeign einstaklinga jókst 
mikið á uppgangsárunum fyrir hrun en minnkaði mikið í hruninu, úr 437 milljörðum árið 
2006 í 609,7 milljarða árið 2007 og síðan í 295,9 milljarða árið 2008. Verðbréfaeignin 
minnkaði fram til ársins 2013 en hefur síðan aukist ár frá ári. Árið 2017 áttu 45.751 fjöl-
skylda 421,3 milljarða í innlendum og erlendum verðbréfum. 

Vextir af verðbréfum eru taldir til tekna við sölu bréfanna. Vaxtatekjur gefa því frekar 
vísbendingu um verslun með verðbréf en um nafnvexti á hverjum tíma. Vaxtatekjur af 
verðbréfum hafa þróast eins og aðrar fjármagnstekjur. Þær jukust mikið á blómaskeiði 
alþjóðlegrar fjármálastarfsemi hér á landi en hrundu þegar bankarnir féllu. Vextir af 
verðbréfum héldu þó áfram að aukast árið 2008. Eignin miðast við árslok en vextirnir eru 
tekjur á árinu. Landsmenn voru með 46 milljarða í vaxtatekjur af verðbréfum árið 2008 
en aðeins 13,4 milljarða árið eftir. Vaxtatekjur minnkuðu þarna um 32,6 milljarða, eða 
70,1%, á milli ára. Síðan hafa vaxtatekjur verið 12 til 16 milljarðar á ári. Árið 2017 voru 
51.053 fjölskyldur með rúma 15,7 milljarða í vexti af verðbréfum. 
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meira en árið áður. Vaxtatekjur jukust 
um 15,9% á milli ára.

Þeir sem áttu innstæður erlendis 
töldu fram 78,4 milljónir í vexti sem 
var rúmum 30 milljónum meira en þeir 
fengu ári 2016. Það er reyndar merkilegt 
að vextir af erlendum innstæðum voru 

rúmur milljarður árið 2007 þannig að 
það hefur margt breyst síðan þá. Þá fengu 
börn 415 milljónir í vexti á sínar inn-
stæður en það var 233 milljónum minna 
en árið áður. Árið 2008 voru börn með 
3,1 milljarð í vaxtatekjur af innstæðum. 
Þau voru með tæpa 2,5 milljarða í tekjur 

árið 2009, 1,1 milljarð árið 2010 og 1,2 
árið 2011 og einn milljarð árið 2012. 
Vaxtatekjur barna hafa því lækkað 
nokkuð á síðustu árum.

Vextir af innlendum og 
erlendum verðbréfum
Innlend og erlend verðbréf eru skulda-
bréf, hlutdeildarskírteini, víxlar og 
stofnfjáreign. Þessar eignir eru færðar 
á nafnverði að viðbættum áföllnum 
vöxtum og verðbótum í árslok. Hlut-
deildarskírteini teljast til eignar á gengi 
í árslok. Önnur verðbréf sem skráð eru í 
kauphöll eru talin til eignar á verðgildi 
skráðu í kauphöll í árslok. Þá eru eignir 
í erlendum gjaldmiðlum taldar fram í 
íslenskum krónum á kaupgengi í árslok. 
Þá skal gera grein fyrir öðrum eignarhlut 
í sameignarfélögum og samlagsfélögum 
sem og stofnsjóðsinneign hjá samvinnu-
félögum sem eru taldar fram á nafnverði.

Innlend og erlend verðbréf og kröfur 
í eigu einstaklinga hækkuðu um 43,1 
milljarð eða 11,4% prósent á milli áranna 
2016 og 2017. Einstaklingar áttu 421,3 
milljarða í innlendum og erlendum verð-
bréfum í lok árs 2017.

Það er mjög áhugavert að skoða þróun 
verðbréfaeignar landsmanna á árunum 
í kringum hrun. Árið 2002 áttu lands-
menn 191,2 milljarða í verðbréfum. 
Fimm árum síðar árið 2007 var þessi 
eignaliður kominn í 609,7 milljarða sem 
var þá 39,5% meira en þeir höfðu átt árið 
áður. Verðbréfaeign hrundi árið 2008 
en í árslok það ár voru verðbréf metin á 
tæpa 295,9 milljarða. Þarna höfðu 313,7 
milljarðar horfið eða rúmur helmingur 
eignarinnar. Verðbréfaeign jókst svo 
aftur fram til ársins 2010, en lækkaði 
svo aftur fram til ársins 2013 og hefur 
síðan aftur tekið við sér eins og aðrar 
peningalegar eignir einstaklinga. Í árs-
lok 2017 átti 45.751 fjölskylda verðbréf 
eða 301 fleiri en fyrir ári.

Landsmenn voru með 15,7 milljarða í 
vaxtatekjur af verðbréfum árið 2017 sem 
var rúmum þremur milljörðum meira 
en árið áður. Vaxtatekjur einstaklinga 
jukust um 24,3% á milli ára. Vextir af 
verðbréfum eru taldir til tekna við sölu 
verðbréfanna. Vextir af verðbréfum 
gefa því nokkra mynd af viðskiptum 
með verðbréf, ekki síður en vaxtastigi á 
hverjum tíma. Það þarf því ekki að koma 
á óvart að vextir hækki á sama tíma og 
verðbréfaeign minnkar, sem var reyndin 
á milli áranna 2012 og 2013. Færri töldu 
fram vaxtatekjur árið 2017 en árið áður, 
51.053 samanborið við 57.917 árið 2016. 
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Upp úr aldamótunum og fram að hruni jukust arðgreiðslur fyrirtækja mjög hratt. Árið 
2002 voru landsmenn með 16,2 milljarða í arð af innlendum hlutabréfum en fimm árum 
síðar var arðurinn orðinn 71,6 milljarðar. Arður er greiddur af hagnaði ársins á undan og 
því dró smám saman úr honum fram til ársins 2010. Hann var 67,4 milljarðar árið 2008, 
45,1 milljarður árið 2009 en ekki nema 14,8 milljarðar árið 2010. Hann hafði minnkað 
um 56,8 milljarða, eða 79,3%, á þremur árum. Síðan hefur arður aftur aukist ár frá ári, 
samtals um 43,1 milljarð, eða 290,9%, og nú síðast um 13 milljarða, eða 29%.
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Innlend hlutabréf eru talin fram á nafnvirði og því gefa þau mjög takmarkað mynd af 
raunverulegu virði fyrirtækjanna sem hafa gefið út hlutabréfin. Framan af tíunda ára-
tugnum varð sífellt algengara að einstaklingar fjárfestu í hlutabréfum þegar veittur var 
sérstakur skattaafsláttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri. Árið 2000 töldu 54.196 
einstaklingar fram hlutabréf á skattframtali sem voru um 105 milljarðar að nafnvirði. 
Hlutabréfaeign einstaklinga var 47,6 milljarðar í árslok árið 1992. Eftir að afslátturinn 
var lagður af minnkaði áhuginn en hann glæddist síðan aftur þegar markaður með 
hlutabréf varð virkari og fleiri sáu sér hag í því að fjárfesta í hlutum. Árið 2007 töldu 
58.161 fjölskylda fram 135,8 milljarða eign í hlutabréfum á skattframtali. Hlutabréfa-
eign minnkaði mikið eftir hrunið og árið 2013 var hún komin niður í 56,6 milljarða en 
síðna hefur áhuginn aftur glæðst. Fleiri einstaklingar eiga hlutabréf og nafnverðið hefur 
hækkað. Árið 2017 áttu 53.919 fjölskyldur hlutabréf sem voru samanlagt 61,4 milljarðar 
að nafnvirði. 
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Árið 2010 voru 46.486 fjölskyldur með 
vexti af verðbréfum en árið 2009 voru 
þær ekki nema 11.486.

Það er ekki síður áhugavert að skoða 
þróun vaxta af verðbréfum en þróun 
verðbréfaeignarinnar á milli áranna 2007 
og 2008. Verðbréfaeign hrundi árið 2008 
en vaxtatekjur af verðbréfum voru hins 
vegar 14,1 milljarði meiri árið 2008 en 
árið 2007, eða samtals tæpir 46 millj-
arðar. Þær hafa aldrei verið hærri, hvorki 
fyrr né síðar. Á sama tíma og verðbréf 
í eigu einstaklinga hrundu í verðgildi 
jukust vextir. Vextir eru taldir fram þegar 
þeir eru greiddir og vaxtatekjur af gengis-
breytingum á söluverði, sem er, eins og 
gefur að skilja í raun söluhagnaður, eru 
taldar fram þegar þær eru lausar til ráð-
stöfunar. Það lítur því út fyrir að mikil 
viðskipti hafi verið með verðbréf árið 
2008. Einhverjir hafa losað sig við bréfin 
og talið fram vaxtatekjur árið 2008. Þeir 
sem keyptu hafa svo setið setið í súpunni 
þegar bréfin féllu í verði.

Arður
Stór hluti eigna einstaklinga er bundinn 
í hlutabréfum. Hlutabréf eru staðfesting á 
eignarhlut einstaklinga í fyrirtækjunum 
í landinu. Hlutafélög eru sérstakar 
lögpersónur sem geta tekist á herðar 
skuldbindingar og fjárhagur þeirra 
er þannig ótengdur fjárhag eigenda 
sinna. Þrátt fyrir að eigendur lögaðila 
beri takmarkaða ábyrgð á félögunum 
njóta þeir engu að síður ágóðans af vel-
gengni þeirra. Hlutabréf í fyrirtæki er 
því ekki aðeins eignarhlutur í hlutafé 
fyrirtækisins heldur einnig í eiginfé og 
framtíðarhagnaði fyrirtækisins. Þegar 
um arðvænlegt fyrirtæki er að ræða 
kann reksturinn að vera margfalt meira 
virði en eignirnar og því eru menn oft 
tilbúnir til að greiða margfalt verð fyrir 
hlut í gróðavænlegum rekstri.

Nafnverð hlutabréfa í eigu einstak-
linga var 61,4 milljarðar í árslok árið 
2017 en 53.919 fjölskyldur töldu fram 
hlutabréf. Hlutabréfaeign einstaklinga 
minnkaði um 1,7 milljarða á milli ára 
en það var 2,7% lækkun á milli ára. Fjöl-
skyldurnar voru hins vegar 349 fleiri.

Hlutafé er talið fram á nafnverði en það 
gefur mjög takmarkaða mynd af raunveru-
legu verðmæti bréfanna. Lágmarkshlutafé 
í einkahlutafélagi er 500 þúsund en mörg 
einkahlutafélög eru eignarhaldsfélög sem 
eru stofnuð um eignarhald í fjölda fyrir-
tækja sem hvert um sig getur verið mun 
meira virði en nafnverð sem er talið fram 
af eigandanum. Nafnverð hlutabréfa 

í eigu einstaklinga segir því harla lítið 
um raunverulegt virði bréfanna, hvorki 
eigið fé né rekstur fyrirtækjanna sem að 
baki nafnverðinu standa. Engu að síður 
er áhugavert að sjá hvernig nafnverð 
hlutabréfa jókst í aðdraganda hrunsins 
og snarminnkaði svo aftur þegar bank-
arnir og fjárfestingafélögin fóru í þrot. 
Þá er líka áhugavert að sjá hvernig hluta-
bréfaeign einstaklinga minnkaði eftir að 
hlutabréfaafslátturinn gamli var lagður af 
upp úr aldamótunum síðustu. Hvað sem 
öðru líður þá er stór hluti eigna lands-
manna bundinn í eignum fyrirtækjanna 
í landinu.

Auk íslenskra hlutabréfa áttu lands-
menn um 13,1 milljarð í erlendum 
hlutabréfum. Erlend hlutabréf eru talin 
fram á nafnverði en ef nafnverð er ekki 
þekkt eru bréfin talin fram á kaupverði í 
krónum þegar bréfin voru keypt. Gengis-
hagnaður er því leystur út þegar bréfin 
eru seld.

Hlutabréfaeign í erlendum félögum 
hefur þróast með sama hætti og hlutabréf 
í innlendum félögum. Hún jókst mjög 
hratt í aðdraganda hrunsins, fór úr 9,1 
milljarði árið 2005 í 27,8 milljarða árið 
2006 og 38,9 milljarða árið 2007, en dróst 
síðan saman aftur og var komin niður 
í 10,5 milljarða árið 2013. Síðan hefur 
hún aukist eftir því sem lifnað hefur yfir 
efnahagslífinu. Árið 2007 töldu 5.587 
fjölskyldur fram hlutabréf en þeim hefur 
síðan fækkað frá ári til árs allt til ársins 
2017. Þá áttu 4.220 fjölskyldur erlend 
hlutabréf, 94 fleiri en árið áður.

Íslensk félög í eigu einstaklinga 
greiddu tæpa 57,9 milljarða í arð af eigin 
fé en ekki er leyfilegt að greiða út arð af 
hagnaði ársins 2017. Fyrirtækin greiddu 
út 13 milljörðum eða 29% meiri arð til 
einstaklinga sem voru skattskyldir hér á 
landi en árið áður. Eftir hrunið minnk-
uðu fjármagnstekjur mikið en allt frá 
árinu 2010 hafa tekjur einstaklinga af 
íslenskum hlutabréfum aftur aukist. 
Arður jókst um 22,7% árið 2012, 9,2% 
árið 2013, 53,6% árið 2014 og 18,2% og 
21,5% árin 2015 og 2016. Arðurinn hefur 
aukist um tæpan 43,1 milljarð frá árinu 
2010 þegar botninum var náð og arð-
greiðslur ekki nema 14,8 milljarðar en 
þá höfðu þær minnkað um 56,8 milljarða 
frá árinu 2007.

Árið 2017 fengu 486 færri fjölskyldur 
greiddan arð en árið áður. Þær voru 
14.688 saman borið við 15.174 árið 
2016. Árið 2010 fengu ekki nema 5.591 
fjölskylda arð af íslenskum hlutabréfum 
sem var þó 277 fleiri en árið áður. Staðan 

er gerbreytt frá því sem var um miðjan 
fyrsta áratug 21. aldarinnar en árið 2006 
taldi 44.841 fjölskylda fram arð af hluta-
bréfum en í því ljósi er breytingin fram 
til ársins 2010 mjög merkileg. 

Arður af erlendum hlutabréfum var 
1,4 milljarðar. Hann minnkaði um 1,9 
milljarða á milli ára eða um 56,8%. Í 
álagningunni nú töldu 361 fjölskylda 
fram arð af erlendum hlutabréfum sem 
var 28 fleiri en fyrir ári. Ef árið 2016 er 
undanskilið þá hefur arður af erlendum 
hlutabréfum verið í kringum einn og 
hálfan milljarð allt frá árinu 2012 og 
ríflega þrjúhundruð manns hafa talið 
fram arð. Þetta er nokkur breyting frá 
árunum 2007, 2008 og 2009 en þá fengu 
landsmenn 3,6 milljarða, 5,2 milljarða 
og 8,4 milljarða greidda í arð af er-
lendum hlutabréfum en þá töldu 606, 
941 og 284 fram arð. Arðurinn datt svo 
niður á árunum 2010 og 2011 en þá var 
hann ekki nema 457 og 794 milljónir. 
Þá fengu 186 og 269 greiddan arð af er-
lendum hlutabréfum.

Söluhagnaður
Hagnaður sem er ekki greiddur út í arð til 
eigenda er endurfjárfestur í fyrirtækinu 
eða í arðbærum verkefnum innan fyrir-
tækis þar sem hann leggur til aukins 
vaxtar og verðmætasköpunar. Af þessum 
sökum greiða fyrirtæki í örum vexti yfir-
leitt ekki út mikinn arð til eigenda. Þá 
safna mörg fyrirtæki í sjóð eða byggja 
upp eigið fé til að styrkja fjárhag og 
undirstöður rekstrarins. 

Í hruninu kom það sér vel að eiga fé 
i sjóði sem hægt var að grípa til. Virði 
fyrirtækisins eykst þegar umsvif og eignir 
fyrirtækisins aukast og framtíðarhorfur 
verða bjartari. Mörg fyrirtæki stofna 
önnur fyrirtæki um ákveðin verkefni en 
segja má að virði hvers fyrirtækis felist 
í virði þeirra verkefna sem fyrirtækið 
vinnur að á hverjum tíma. Hvert verkefni 
er ákveðinn rekstur og þess vegna eru fyr-
irtæki oft brotin upp og reksturinn seldur 
eða sameinaður öðrum fyrirtækjum með 
það fyrir augum að auka hagkvæmni í 
rekstri. Skipafélag gæti þannig þurft 
að reka flutningamiðlun, höfn, olíu-
birgðarstöð, affermingu, vöruskemmu 
og flutningaþjónustu ef það hyggst veita 
þjónustu í ákveðnu byggðarlagi. Síðan 
gætu mál þróast með þeim hætti að 
félagið selur þennan rekstur öðrum sér-
hæfðum fyrirtækjum og einbeiti sér sjálft 
að siglingunum. Hugsanlega myndu 
eignirnar nýtast betur ef að sérhæfð fyrir-
tæki á hverju sviði bjóða sömu þjónustu 
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á almennum markaði og fá þannig meira 
út úr eignunum en ef þau einskorða sig 
við að þjóna aðeins einu skipafélagi.

Eins og þegar hefur komið fram 
endurspeglar verðmæti hlutabréfa ekki 
aðeins bókfært verð eigna fyrirtækis-
ins heldur einnig tekjurnar sem þessar 
eignir munu skapa í framtíðinni og því 
eru menn oft tilbúnir til að greiða ríf-
legt verð fyrir von um mikinn hagnað. 
Söluhagnaður er þannig oft innlausn á 
hagnaði sem hefur verið haldið eftir og 
endurfjárfestur í fyrirtækinu, árangur af 
starfi fyrirtækisins um árabil.

Söluhagnaður er mismunur á kaup-
verði og söluverði. Leyfilegt er að draga 
tap af sölu hlutabréfa frá hagnaði á sama 
ári. Það hlýtur að teljast til marks um 
efnahagsbata að söluhagnaður hefur 
aukist en sem kunnugt er gengur efna-
hagsstarfsemi í þróuðu hagkerfi út á 
verkaskiptingu og viðskipti og söluhagn-
aður, hvernig sem hann er metinn, er í 
flestum tilfellum ástæða viðskiptanna. 
Auðvitað geta aðstæður manna verið 
mismunandi og stundum ganga við-
skipti út á að minnka tap frekar en að 
auka hagnað.

Landsmenn voru nú með tæpan 41,1 
milljarð í söluhagnað af hlutabréfum og 
tæpa 5,3 milljarða í annan söluhagnað. 
Söluhagnaður af hlutabréfum jókst um 

7,8 milljarða á milli ára eða 23,4% á 
sama tíma og annar söluhagnaður jókst 
um 1,1 milljarð eða 26,6%. Þetta var 
annað árið í röð sem söluhagnaður jókst 
mikið. Söluhagnaður hlutabréfa jókst um 
10,5 milljarða árið 2016 sem var 45,9% 
hækkun, en þá jókst annar söluhagnaður 
um 1,5 milljarð sem var 53,2% hækkun.

Reyndar er mikil aukning söluhagn-
aðar allt frá árinu 2010 áhugaverð. Þá 
var söluhagnaður af hlutabréfum 6,8 
milljarðar og annar söluhagnaður 2,2 
milljarðar. Söluhagnaður af hlutabréfum 
hefur rúmlega sexfaldast og annar sölu-
hagnaður aukist um 145,7% á þessum 
tíma. Söluhagnaður af hlutabréfum 
snarminnkaði eftir hrunið. Hann var 
233,7 milljarðar árið 2007 en þá var 
annar söluhagnaður 14,4 milljarðar. 
Aukning söluhagnaðar ætti að gefa vís-
bendingu um að rekstur undanfarinna 
ára hafi verið arðvænlegur, eignir hafi 
hækkað í verði og að menn séu yfir-
leitt vongóðir og líti björtum augum til 
framtíðar.

Almennt er söluhagnaður annarra 
eigna en hlutabréfa skattskyldur án til-
lits til þess hversu lengi menn hafa átt 
eignina. Hagnaður af sölu lausamuna 
er hins vegar skattfrjáls svo framarlega 
sem ekki er um atvinnurekstur að ræða 
eða eignin keypt í þeim tilgangi að selja 

hana með hagnaði. Þá er hagnaður ein-
hleypings af sölu íbúðarhúsnæðis sem 
er minna en 600 m2 og hjóna sem er 
minna en 1.200 m2 skattfrjáls ef búið 
hefur verið í húsnæðinu lengur en tvö 
ár. Ef íbúðarhúsnæðið er yfir þessum 
mörkum er söluhagnaður skattskyldur 
á sama hátt og söluhagnaður af sumar-
bústöðum, hesthúsum, bátaskýlum, 
landi eða lóðum, náttúruauðæfum og 
réttindum tengdum þessum eignum. 
Framreiknað kaupverð er þá yfirleitt 
dregið frá söluverði að frádregnum 
beinum sölukostnaði. Þá er einnig heim-
ilt að telja til tekna helming söluverðs 
þegar frá heildarsöluverði hefur verið 
dreginn beinn sölukostnaður.

Árið 2017 högnuðust 918 einhleyp-
ingar og hjón á sölu annarra eigna en 
hlutabréfa en það voru 129 fleiri en árið 
áður. Það er áhugavert að sjá hvernig 
fjöldi sem telur fram söluhagnað, 
annarra eigna hefur þróast í gegnum 
tíðina. Árið 2002 voru ekki nema 709 
fjölskyldur með söluhagnað af öðrum 
eignum. Þessum fjölskyldum fjölgaði 
fram til ársins 2007 en þá voru 1.423 
fjölskyldur með annan söluhagnað. 
Fram til ársins 2011 fækkaði þeim sem 
voru með hagnað niður í 390 sem er 
fækkun um 72,6% á fjórum árum. Á 
árunum 2010 og 2011 var botni krepp-
unnar náð og markaðir með eignir í 
frosti. Þótt að söluhagnaður ársins 2017 
sé minni en ársins á undan þá fer sölu-
hagnaður nú hratt vaxandi. Enn er þó 
nokkuð í að metið frá árinu 2007 verði 
slegið.

Heildarfjármagnstekjur
Landsmenn voru með 153,2 milljarða í 
fjármagnstekjur árið 2017 en það var 21,2 
milljörðum meira en árið áður. 211.059 
einhleypingar og hjón voru með fjár-
magnstekjur sem var 5.940 eða 2,9% 
fleiri en árið áður. Nú orðið komast menn 
ekki af án þess að vera í viðskiptum við 
banka og því eru nær allir með einhverja 
vexti af bankainnstæðum.

Eitt af því sem var einkennandi fyrir 
árin í aðdraganda hrunsins var mikil og 
hröð aukning fjármagnstekna. Framan af 
tíunda áratug 20. aldar voru fjármagns-
tekjur að heita óverulegar. Þær voru 16,1 
milljarður árið 1992, 15,2 milljarðar árið 
1993, 12 milljarðar árið 1994 og 13,5 
milljarðar árið 1995. Þær jukust síðan 
undir lok tíunda áratugarins. Árið 1996 
voru fjármagnstekjur landsmanna 18,9 
milljarðar en ári síðar voru þær orðnar 
35,4 milljarðar. Upp úr aldamótum 

Með auknum umsvifum á fjármálamarkaði um miðjan fyrsta áratuginn jukust tekjur af 
ýmis konar fjármálaumsýslu. Árið 2001 voru einstaklingar með um 35,4 milljarða í sölu-
hagnað en þar af voru 32,9 milljarðar söluhagnaður af hlutabréfum. Fimm árum síðar 
árið 2006 hafði söluhagnaður ríflega fjórfaldast en þá var hann orðinn 144,2 milljarðar. 
Árið 2007 hátt í tvöfaldaðist söluhagnaður og var þá orðinn 248,1 milljarður en þar af 
var söluhagnaður af hlutabréfum um 233,7 milljarðar. Þremur árum síðar var söluhagn-
aður ekki nema níu milljarðar sem var minni hagnaður en menn höfðu haft árið 1997. 
Síðan hefur söluhagnaður aukist um 37,5 milljarða en þar af voru 8,9 milljarðar aukning 
á árinu 2017 en þá jókst hagnaðurinn um 23,8%. Söluhagnaður hlutabréfa jókst um 
7,8 milljarða eða 23,4% en hann var 41,1 milljarður árið 2017. Söluhagnaður lands-
manna var þá samtals 46,5 milljarðar.
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jukust tekjurnar hratt þegar bankarnir 
voru einkavæddir, eignarhaldsfélög 
komu til sögunnar og ýmis konar fjár-
málaumsvif í landinu jukust. Árið 2000 
voru fjármagnstekjur einstaklinga 74,3 
milljarðar en árið 2007 voru þær orðnar 
rúmir 404,9 milljarðar og höfðu þá meira 
en fimmfaldast á sjö árum. Þetta jafn-
gildir hátt í 30% hækkun á hverju ári. 
Árið 2011 voru fjármagnstekjur komnar 
aftur niður í 73,5 milljarða en þá höfðu 
þær lækkað aftur á fjórum árum um 
331,4 milljarða eða 81,8%. Þessar tekjur 
voru hins vegar að miklu leyti einskiptis-
tekjur eða söluhagnaður sem vegur ekki 
jafn þungt í tekjunum nú.

Fjármagnstekjur voru um 8,7% 
heildar tekna einstaklinga árið 2017 
en vægi fjármagnstekna hefur aukist 
nokkuð á undanförnum árum. Árið 2011 
voru um 6,1% heildartekna fjármagns-
tekjur en fjármagnstekjur minnkuðu 
mikið í hruninu. Árið 2002 voru um 
8,5% heildartekna fjármagnstekjur, þær 
voru um 10,9% árið 2003, 11,7% árið 
2004 og 16,0% heildarekna árið 2005. 
Vægi þeirra hélt svo áfram að aukast 
fram til ársins 2007. Þær voru um 18,3% 
heildartekna einstaklinga árið 2006 og 
um 23,2% heildartekna voru fjármagns-
tekjur árið 2007.

Fjármagnstekjuskattur
Fjármagnstekjuskattur var tekinn upp 
árið 1997. Lengst af var hann flatur 10% 
skattur á allar fjármagnstekjur. Tekjur af 
skattinum jukust eins og fjármagnstekjur 
fram til ársins 2007 en þá var fjármagns-
tekjuskattur um 40,1 milljarður. Í kjölfar 
hrunsins eða á árunum 2009 til 2011 
var skattinum breytt í áföngum, fyrst í 
15% árið 2009 þá í 18% af tekjum ársins 
2010 og loks í 20% árið 2011. Skattur á 
söluhagnað og arð var því hækkaður um 
100% á þremur árum en á móti þessum 
hækkunum vó að frítekjumark var sett 
á vexti og 50% leigutekna voru undan-
þegnar skatti.

Tekjumörk vaxta voru hækkuð um 
fjórðung í álagningu árið 2015 á tekjur 
2014, úr 100 þús. kr. í 125 þús. hjá ein-
hleypingum og tvöföldum þessum 
mörkum hjá hjónum. Mörkin voru aftur 
hækkuð í 150 þús. fyrir einstakling og 
tvöföld þessi mörk hjá hjónum í álagn-
ingunni nú. Þá er ekki nema helmingur 
leigutekna af íbúðarhúsnæði skattlagður 
nú en ekki 70% eins og hefur verið og 
því hefur skattur af leigutekjum af íbúð-
arhúsnæði verið lækkaður úr 14% í 10% 
á síðustu tveimur árum. Þetta á þó ekki 

Upp úr aldamótunum síðustu jukust tekjur mjög hratt og með auknum hraða þangað til 
að toppnum var náð árið 2007. Árið 2002 voru heildartekjur einstaklinga um 1.104 millj-
arðar, fjármagnstekjur voru um 8,5% þessara tekna en laun, lífeyrir, tryggingabætur 
o.fl. voru um 91,5% teknanna. Fram að árinu 2007 jukust tekjurnar um 643 milljarða en 
um helmingur tekjuaukningarinnar, eða 51,6%, voru launatekjur og lífeyrir, en 48,4% 
var vegna fjármagnstekna. Fjármagnstekjur voru þá um 23,2% heildartekna einstak-
linga. Laun, lífeyrir og bætur voru þá um 76,8%. Í eftirmála heimskreppunnar árið 2008 
drógust tekjur saman um 533 milljarða fram til ársins 2011. Um 62,2% tekjulækkunar-
innar voru fjármagnstekjur en um 37,8% aðrar tekjur. Árið 2011 voru fjármagnstekjur 
um 6,1% heildartekna einstaklinga en aðrar tekjur voru um 93,9%. Síðan hafa tekjur 
aukist aftur um 539 milljarða en þar af voru 14,8% fjármagnstekjur og 85,2% laun, líf-
eyrir, tryggingabætur o.fl. Um 8,7% tekna einstaklinga árið 2017 voru fjármagnstekjur 
og aðrar tekjur vógu því um 91,3%. Heildartekjur einstaklinga voru 1.754 milljarðar árið 
2017, 148 milljörðum hærri en árið áður og um sex milljörðum hærri en þær voru árið 
2007. Þær hafa aldrei verið hærri en nú. 
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Laun, hlunnindi, lífeyrir ofl. Fjármagnstekjur

Fjármagnstekjur fóru að aukast eftir að fjármagnstekjuskattur var tekinn upp. Árið 
2002 voru fjármagnstekjur um 93,7 milljarðar. Tekjurnar skiptust þannig að um 4,9% 
voru leiga, 28,7% voru vextir, 18,4% voru arður af hlutabréfum og söluhagnaður var 
um 47,9% fjármagnstekna. Tekjurnar jukust um 311,3 milljarða fram til ársins 2007 
og voru þá 404,9 milljarðar. Um 65,3% aukningarinnar var vegna söluhagnaðar, 
18,6% vegna arðs, 15,2% vegna vaxta og 0,9% vegna leigutekna. Þarna voru um 
61,3% fjármagnstekna söluhagnaður, arður og vextir voru hvort um sig um 18% 
en aðeins um 1,8% voru leiga. Fram til ársins 2011 minnkuðu fjármagnstekjur aftur 
um 331,4 milljarða en um 71,9% lækkunarinnar var vegna söluhagnaðar sem var 
ekki nema 13,4% fjármagnstekna það árið. Þá mátti rekja um 17,9% lækkunar fjár-
magnstekna til arðs og 11,1% til vaxta. Leiga jókst hins vegar um 39,9% á tíma-
bilinu og var um 14,1% heildarfjármagnstekna, vextir voru um 50,7% og arður um 
21,7%. Fjármagnstekjur hækkuðu um 79,6 milljarða fram til ársins 2017 en um 46% 
aukningarinnar er vegna söluhagnaðar sem er um 30,3% heildarfjármagnstekna, 
og 54,4% er vegna arðs sem var um 38,7% fjármagnstekna árið 2017. Um 5,3% 
aukningar fjármagnstekna má svo rekja til leigu sem er nú um 9,5% fjármagnstekna. 
Hins vegar hafa vaxtatekjur lækkað um 4,6 milljarða og námu um 21,4% heildarfjár-
magnstekna árið 2017. 

Milljarðar

Milljarðar
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við um tímabundna útleigu íbúðarhús-
næðis, til dæmis til ferðamanna.

Nú voru lagðir 27,3 milljarðar á í skatt 
af fjármagnstekjum sem var um 4,2 millj-
arði meira en var lagt á í fyrra eða18,3% 
hækkun á milli ára. Álagningin hefur 
hækkað töluvert á undanförnum árum. 
Fjármagnstekjuskattur hækkaði um 8,9% 
árið 2012, 18,3% árið 2013, 15,1% árið 
2014 og 4,2% árið 2015. Hann hækkaði 
síðan um 21,7% árið 2017. Álagningin 
hefur þannig aukist um rúm hundrað 
prósent á síðustu fimm árum en þá voru 
tekjur af fjármagnstekjuskatti um 13,4 
milljarðar.

Framteljendur sem nýta ekki persónu-
afslátt til greiðslu tekjuskatts og útsvars 
geta nýtt hluta persónuafsláttar til að 
greiða fjármagnstekjuskatt. Nú voru 265 
milljónir af persónuafslætti nýttar upp 
í fjármagnstekjuskatt og því voru tekjur 
ríkisins af fjármagnstekjuskatti lægri sem 
því nemur eða um 27,1 milljarður. Per-
sónuafsláttur upp í fjármagnstekjuskatt 
er óverulegur og hefur ekki mikil áhrif 
á álagninguna.

Að sjálfsögðu ræðst skatturinn 
að mestu leyti af fjármagnstekjum 
landsmanna en nú var lagður fjármagns-
tekjuskattur á 37.930 einstaklinga, 5.034 
færri en fyrir ári. Það er athyglisvert 
að fjármagnstekjuskattur var lagður á 
98.738 fjölskyldur árið 2008 og 184.626 
fjölskyldur árið 2009. Ástæðan fyrir 
þessari miklu fjölgun á þessum árum 
var sú að innstæður og vextir af inn-
stæðum voru áritaðar á skattframtöl 
einstaklinga árið 2009. Þá er einnig 
athyglisvert að fjármagnstekjuskattur 
var lagður á 135.931 færri árið 2011 
en árið áður. Þarna komu tekjumörkin 
til sögunnar. Á hverju ári hafa til þess 
að gera fáir miklar tekjur af eignum 
eða sölu eigna. Langflestir þeirra sem 
greiddu fjármagnstekjuskatt af vöxtum 
þegar innstæður voru áritaðar af ríkis-
skattstjóra voru með tekjur undir 
frítekjumörkum og sluppu því við skatt-
inn þegar mörkin voru sett.

Meðal fjármagnstekjuskattur var 
17,7% en hann hefur hækkað á undan-
förnum árum. Hann var 17,3% í fyrra 
og 17,4% árið þar áður. Árið 2010 var 
meðalskattur á fjármagnstekjur 14,4% en 
hann var kominn í 16,2% árið 2011. Sölu-
hagnaður og arður hafa aukist hraðar en 
vextir og leiga og því hækkar skatturinn. 
Á meðan gamli fjármagnstekjuskatturinn 
var við lýði var meðalskattur um 9,9% en 
persónuafslátturinn lækkaði skattinn um 
0,1%.

Heildartekjur
Árið 2017 voru landsmenn með 1.754 
milljarða í tekjur sem var 148 milljörðum 
eða 9,2% meiri tekjur að raungildi en 
árið áður. Um 85,7% tekjuaukans voru 
laun, hlunnindi, lífeyrir og trygginga-
bætur en um 14,3% tekjuaukans voru 
fjármagnstekjur. Sem fyrr segir eru fjár-
magnstekjur að aukast en enn vantar 
talsvert mikið upp á að þær verði jafn-
háar og þær voru á gullaldarárum 
íslenskrar fjármálastarfsemi. 

Það má segja að allar tekjur aðrar 
séu einhvers konar arður eða uppskera 
eða árangur af starfi og því er ef til vill 
enginn verulegur eðlismunur á fjár-
magnstekjum og launatekjum. Hvort 
sem litið er til hlutfallshækkunar eða 
krónutölunnar þá hlýtur tekjuaukn-
ingin að teljast veruleg.

Eignir og skuldir í árslok
Yfirleitt er sterkt samband á milli tekna, 
eigna og skulda einstaklinga. Eignir 
eru greiddar með tekjum, ýmist með 
sparnaði eða með láni sem tekið er fyrir 
kaupunum. Lánið er aftur greitt upp 
með tekjum framtíðarinnar. Eignir skapa 
tekjur og veðhæfi og lán sem eru skuld 
eru yfirleitt tekin til kaupa á eignum. 
Tekjur eru yfirleitt skilyrði fyrir því að 
menn geti yfir höfuð fengið lán fyrir 
kaupum á eignum.

Þótt að það sé frekar einfalt að telja fram 
tekjur, eignir og skuldir á skattframtalinu, 
er engu að síður skilgreiningaratriði hvað 
teljast tekjur og eignir í skattalegum skiln-
ingi. Þegar hlutir eru mældir þá öðlast 
mælingin ákveðið gildi sem hefur aftur 
ákveðin áhrif. Það er vel þekkt að oft má 
þakka mikinn vöxt í þróunarríkjum til 
umbreytingar sem verður þegar þjóðfélög 
færast frá sjálfsþurftarbúskap til markaðs-
hagkerfis. Framleiðsla sem var áður neytt 
heimavið án þess að vera nokkur tímann 
reiknuð til peningavirðis er þá tekin inn 
í hagtölur. Framleiðsla kvenna og tekjur 
var til að mynda ekki reiknuð til peninga-
virðis og skattlögð fyrr en konur fóru út 
á vinnumarkaðinn og fóru að selja vinnu 
sína á markaði eins og karlmenn. Það 
þýðir hins vegar ekki að þær hafi setið 
auðum höndum fram að þeim tíma.

Sama gildir um eignir. Eignir hafa 
ákveðna skattalega merkingu. Framtíðar-
tekjur eru núvirtar og taldar til eigna 
við mat á markaðsvirði verðbréfa en 
menntun og reynsla eru hins vegar ekki 
metin mönnum til eignar á skattfram-
tali, jafnvel þótt að slíkt kunni að leiða 
til hærri tekna í framtíðinni. 

Það er því mikilvægt að hafa í huga 
að skattframtölin segja ekki nema 
takmarkaða sögu um það hvernig þjóð-
félaginu vegnar á hverjum tíma. Árið 2016 
varði ríkið hátt í sjöhundruð milljörðum 
til hinna ýmsu mála og málaflokka. Það 
er allur gangur á því hvernig þessi útgjöld 
nýtast einstökum landsmönnum. Ríki og 
sveitarfélög verja milljörðum á hverju ári 
til menntunar og uppeldis barna og ung-
menna. Kostnaðurinn er hvorki tekju- né 
eignfærður hjá þeim sem njóta opinberra 
framlaga til menntunar. Atvinnulífið 
nýtur góðs af en ber ekki beinan kostnað 
af þjálfun starfsmanna nema að hluta til. 
Menntun alþýðu manna hélst í hendur 
við aukin stjórnmálaréttindi og því snýr 
menntun ekki aðeins að starfsþjálfun eða 
færni heldur hefur hún einnig menn-
ingarlega þýðingu. Sumir myndu segja 
að menntun væri neysla ekki síður en 
ferðalög eða tómstundaiðkun og líta beri 
á þátt opinberra aðila í því ljósi. Það er 
ekki allt sem menn njóta í lífinu talið til 
tekna og eignir eru ekki allar taldar fram. 
Þá eru lífeyrisréttindi og lífeyrissjóðir 
heldur ekki taldir fram en eins og gefur 
að skilja eru lífeyrissjóðir landsmanna 
eitt helsta form sparnaðar einstaklinga 
í landinu.

Fasteignir
Fasteignir eru ekki aðeins fasteignir 
heldur eru þær einnig heimili fjöl-
skyldnanna í landinu. Þá eru þær 
fjárfesting einstaklinga í íbúðarhúsnæði 
sem er ætlað að skapa tekjur sem verða 
til þegar leiga er greidd og fasteignin 
hækkar í verði. Margir eiga því eitthvað 
fé bundið í íbúðar- eða atvinnuhúsnæði 
sem er ætlað að skapa tekjur.

Einstaklingar sem búa í eigin hús-
næði greiða sjálfum sér hins vegar 
hvorki leigu né húsnæðishlunnindi þótt 
að þess sé krafist að afnot af fasteignum 
séu reiknuð þeim sem þeirra njóta til 
tekna. Í gegnum tíðina hafa flestir sem 
stofnað hafa heimili eða fjölskyldu hér 
á landi keypt eða byggt sitt eigið íbúðar-
húsnæði. Það kann þó að verða breyting 
á með breyttum aðstæðum, landrými er 
af skornum skammti, fólki fjölgar, tekjur 
hækka, samgöngur verða tímafrekari 
og því verður sífellt eftirsóknarverðara 
að búa í nánd við vinnustaðinn. Fleiri 
fara í langskólanám og fara seint að afla 
tekna. Tekjurnar eru oft ekki jafnmiklar 
og reiknað var með. Á sama tíma og fleiri 
búa einir fjölgar heimilum þar sem eru 
tvær fyrirvinnur, báðar tekjuháar. Þessir 
þættir hafa áhrif á fasteignaverð.
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Upplýsingar um fasteignir í eigu ein-
staklinga eru áritaðar á skattframtal 
einstaklinga. Fasteignir eru skráðar á 
fasteignamati sem á að gefa raunsanna 
mynd af raunverulegu markaðsverði 
þeirra. Upplýsingarnar byggja á fasteigna-
mati sem er ákveðið af Fasteignamati 
ríkisins ár hvert. Hér er um að ræða 
húsnæði, hús og íbúðir, lóðir, jarðir og 
jarðarparta, útihús og sumarbústaði í eigu 
einstaklinga. Fasteignir sem hafa verið 
færðar inn í eignarhaldsfélög eru hins 
vegar ekki taldar fram á skattframtali ein-
staklinga. Hlutabréf í eignarhaldsfélaginu 
eru hins vegar talin fram á nafnverði sem 
þarf ekki að vera meira en 500 þús. kr.

Fasteignir í eigu einstaklinga voru 
metnar á 4.492,5 milljarða í árslok 2017. 
Fasteignamat hækkaði um tæpa 597,3 
milljarða eða 15,3% að raungildi á milli 
ára. Þetta er mun meiri hækkun en á 
árinu 2016 en þá jukust fasteignir í eigu 
einstaklinga um 274,2 milljarða sem var 
þá 7,6% aukning á milli ára.

Í aðdraganda hrunsins myndaðist 
hér fasteignabóla sem síðan sprakk. Fast-
eignaverð hækkaði um 1.756,1 milljarð 
frá árinu 2002 til ársloka 2007, sem var 
hækkun um 83,5% á fimm árum. Lánsfé 
var auðsótt á lægri vöxtum en þekkst 
höfðu og fólk streymdi til landsins í góð-
ærinu. Matsverð fasteigna lækkaði síðan 
aftur um rúma þúsund milljarða fram til 
ársins 2010 sem var lækkun um 26,1%. 
Síðan hefur fasteignaverð hækkað aftur 
um 1.639 milljarða eða 57,4%. Verðmæti 
fasteigna á skattframtölum var 632 millj-
örðum meira í árslok 2017 en árið 2007.

Nú fjölgaði aftur fjölskyldum sem telja 
fram íbúðarhúsnæði á skattframtali. Þær 
voru nú 1.385 fleiri en fyrir ári. Þetta er 
fjölgun um 1,3% á milli ára, sem er ívið 
minni fjölgun en í fyrra en þá fjölgaði 
íbúðareigendum um 1,4% á milli ára. 
Fjölskyldum sem töldu fram fasteignir 
á skattframtali fækkaði um 1.035 á ár-
unum 2009 til 2011.

Skuldir og vaxtagjöld vegna 
íbúðarhúsnæðis
Það eru ekki margir sem hafa fjárhags-
lega burði til að greiða íbúðarhúsnæði út 
í hönd. Þeir sem njóta lánstrausts, eru í 
launaðri vinnu eða hafa til þess að gera 
tryggar tekjur. Fasteignin er þá keypt fyrir 
lánsfé sem greitt verður með framtíðar-
tekjum þess sem kaupir en fyrir vikið 
greiðir hann lánardrottni vexti.

Á móti fasteignum sem metnar voru á 
tæpa 4.492,5 milljarða stóðu eftirstöðvar 
skulda vegna kaupa á íbúðarhúsnæði upp 

á 1.335,2 milljarða. Skuldir vegna íbúðar-
húsnæðis jukust nú annað árið í röð. Nú 
um 49,3 milljarða en árið 2016 jukust 
skuldir vegna íbúðarhúsnæðis í fyrsta 
skipti frá hruni um 25,1 milljarð.

Skuldir vegna íbúðarhúsnæðis jukust 
nú um 3,8% á sama tíma og fasteignir 
jukust um 15,3%. Eignir jukust því 

hraðar en skuldir en eigið fé í íbúðarhús-
næði jókst um 548 milljarða eða 21%. 
Þetta hlýtur að teljast mikil hækkun á 
einu ári. Skuldlaus eign í íbúðarhús-
næði var 3.157,2 milljarðar en eigið fé 
landsmanna í íbúðarhúsnæði hefur 
aldrei verið hærra. Um 29,7% verðmætis 
fasteigna var í skuld en þetta hlutfall 

Eignir einstaklinga jukust um 723 milljarða eða 14,3% árið 2017. Á sama tíma jukust 
skuldir um rúman 51,3 milljarða eða 2,8%. Eigið fé einstaklinga jókst því samanlagt um 
tæpa 671,8 milljarða á árinu 2017. Eigið fé jókst um 20,6% á milli ára. Um 32,1% eigna 
einstaklinga voru í skuld, sem er lægsta hlutfall sem sést hefur allt frá árinu 1993. Í að-
draganda hrunsins jukust eignir og skuldir hratt og árið 2007 stóðu eignir einstaklinga 
í tæpum 5.364 milljörðum en skuldir á móti eignum stóðu í 2.139 milljörðum. Eigið fé 
einstaklinga var þá tæpir 3.225 milljarðar. Í hruninu féllu eignir í verði á sama tíma og 
skuldirnar héldu verðgildi sínu eða jukust. Árið 2010 var eigið fé tæpir 1.937 milljarðar 
en þá voru 54,2% eigna í skuld. Síðan hafa eignir hækkað í verði og skuldir lækkað og 
eigið fé aukist. 
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Eignir og skuldir

Eignir Skuldir

Árið 2017 voru fasteignir metnar á 3.860 milljarða en skuldir vegna fasteigna voru 1.368 
milljarðar og eigið fé í íbúðarhúsnæði var 2.492 milljarðar. Frá árinu 2002 höfðu skuldir 
sem hlutfall af fasteignaverði minnkað úr 38,8% í 35,4%. Fram til ársins 2010 lækkaði 
fasteignamatið um 1.110 milljarða eða 44,5%, á sama tíma og skuldir vegna íbúðar-
kaupa hækkuðu um 103 milljarða eða 7,6%. Eigið fé í íbúðarhúsnæði rýrnaði því um 
1.007 milljarða eða 26,1%, en þarna var um helmingur eða 51,6% fasteigna í skuld. 
Frá þessum tíma hafa skuldir lækkað en fasteignaverðið hefur hækkað og hrein eign í 
húsnæði aukist. Fasteignir hafa hækkað um 1.639 milljarða eða 57,4% á sama tíma og 
skuldirnar hafa minnkað um 136 milljarða eða 9,3%. Skuldlaus eign í íbúðarhúsnæði 
hefur aukist um 1.775 milljarða eða 128,5%. Hún var 3.157 milljarðar í árslok 2017.
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hefur lækkað hratt þegar skuldir vegna 
íbúðarkaupa hafa lækkað á sama tíma og 
fasteignaverð hefur hækkað.

Eftir fall bankanna þróuðust eignir 
og skuldir landsmanna með þver-
öfugum hætti. Þá héldu skuldirnar að 
mestu verðgildi sínu á sama tíma og 
fasteignaverð féll. Árið 2007 voru um 
35,4% fasteigna í skuld, það var 43,4% 
árið 2008, 46,4% árið 2009 og 51,6% 
árið 2010. Síðan hafa skuldir lækkað og 
eignir hækkað þangað til fyrir tveimur 
árum að skuldir fóru aftur að aukast. 
Niðurfelling skulda hefur hér vafalaust 
lagt nokkuð af mörkum.

Í árslok 2017 áttu 104.141 fjölskylda 
fasteign en 73.445 fjölskyldur voru með 
lán vegna íbúðarkaupa. Það er mikilvægt 
að hafa í huga að jafnvel þótt að menn 
telji fram fasteignir á skattframtali þá 
er ekki alltaf um heila fasteign að ræða. 
Margir eiga hluta úr íbúð, jarðarpart eða 
annað þessháttar á móti öðrum. Hins 
vegar eru lán vegna fasteignakaupa ávallt 
vegna kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin 
nota. Það er þó ekki óþekkt að menn 
skuldi fasteignalán en eigi enga fasteign.
Vaxtabætur eru reiknaðar af vöxtum 
af lánum sem hafa verið tekin vegna 
kaupa íbúðarhúsnæði. Hér er um að 
ræða heildargreiðslu og kostnað af lánum 
vegna íbúðarkaupa að frádregnu því sem 
fór til að lækka nafnverð höfuðstóls. 

Vextir sem mynda stofn til vaxtabóta, 
vextir, verðbætur, afföll vegna sölu 
á skuldabréfum, lántökukostnaður, 
stimpilgjöld, þóknanir og þinglýsingar-
kostnaður sem og uppgreiðslugjald 
teljast því til vaxtakostnaðar. Árið 2017 
greiddu landsmenn 72,1 milljarð í vexti 
af íbúðarlánum sem var tæpum 2,1 
milljarði minna en þeir greiddu í vexti 
árið 2016. Vaxtagreiðslur voru um 2,9% 
lægri en árið 2017 en skuldirnar hækkað 
um 3,8%.

Bifreiðir
Ólíkt húsmunum og heimilistækjum 
eru bifreiðir taldar til eignar á skatt-
skýrslunni. Það er ekki gott að segja til 
um hvort að kaup á bifreið teljist til fjár-
festingar eða neyslu en rekstur bifreiðar 
vegur alla vega þungt í heimilisbókhaldi 
flestra fjölskyldna. Margir þurfa að reka 
bíl til að geta sótt vinnu og þurfa að 
vinna til að geta rekið bílinn.

Vélar og tæki slitna og eyðast þegar þau 
eru notuð. Þessar eignir verða því verð-
minni eftir því sem þær eru notaðar meira 
og að lokum þarf að endurnýja þær sem 
kallar á fjárútlát. Gert er ráð fyrir þessum 
kostnaði í afskriftum eigna og er honum 
oft deilt niður á einhverja einingu tíma, 
ekna kílómetra eða framleiðslueiningu 
sem þykir gefa góða mynd af því hversu 
mikið tækið hefur verið notað og hversu 

mikið er eftir af því. Bifreiðir eru almennt 
færðar á skattframtal á kaupverði og síðan 
afskrifaðar um 10% á hverju ári. Afskrift-
irnar miðast við verðmæti árið áður. Ólíkt 
íbúðarhúsnæði sem hækkar yfirleitt í 
verði frá ári til árs falla bifreiðirnar því 
í verði ár frá ári og eftir því sem bíllinn 
er dýrari eru afskriftirnar meiri. Notaðir 
bílar eru oft seldir með miklum afföllum.

Í árslok árið 2017 var bifreiðaeign 
landsmanna metin á 284,4 milljarða. 
Hún jókst um 31,2 milljarða eða 12,3% á 
milli ára. Bifreiðaeign landsmanna hefur 
ekki aukist svona mikið síðan árið 2005 
en þá jókst hún um 34,1 milljarð á einu 
ári, sem var þá 15,4% aukning. Bifreiða-
eign landsmanna hefur aukist um 76,2 
milljarða á fjórum árum, hún jókst um 
6,9 milljarða árið 2014, 13,6 milljarða 
árið 2015 og 24,5 milljarða árið 2016.

Á árunum fyrir hrun var auðvelt að 
fá lán fyrir bifreiðum og ökutækjum og 
margir notuðu því tækifærið til að endur-
nýja fjölskyldubílinn. Árið 2002 voru 
bifreiðir í eigu einstaklinga metnar á 
207,7 milljarða en fimm árum síðar voru 
þær metnar á 298,8 milljarða. Hrein fjár-
festing í bifreiðum á þessum tíma var því 
91 milljarður sem var aukning um 43,8% 
á fimm árum. Í hruninu var lítið keypt 
af bílum. Bílafloti landsmanna eltist og 
úreltist allt fram til ársins 2013 en þá 
var verðmæti bifreiða 208,1 milljarður 
og hafði því rýrnað um 90,7 milljarða 
eða 30,3%. Á síðustu árum hafa lands-
menn aftur endurnýjað bifreiðaflotann. 
Það er sjálfsagt kominn tími á margan 
fjölskyldubílinn, gengið hefur styrkst, 
kaupmáttur aukist, eignir hafa hækkað 
í verði, sérstaklega fasteignir, og margir 
búnir að jafna sig á því fjárhagslega áfalli 
sem þeir urðu fyrir á sínum tíma. Það 
ríkir nú meiri bjartsýni og þá gerir fólk 
betur við sig.

Nú töldu 123.026 fjölskyldur fram 
bifreiðir á skattframtali en það var 4.347 
fleiri en fyrir ári. Það hafa aldrei fleiri 
fjölskyldur talið fram bifreiðir, þær voru 
nú 17.432 fleiri en árið 2007. Meðaleign 
í bifreiðum var nú 2,3 milljónir sem var 
8,4% meira en í fyrra. Árið 2007 var með-
aleign í bifreiðum rúmar 2,8 milljónir. 
Það er ekki ólíklegt að bifreiðaflotinn 
þarfnist enn endurnýjunar við.

Aðrar eignir
Mönnum ber að telja fram til skatts aðrar 
eignir en fasteignir og bifreiðir, s.s. hjól-
hýsi, tjaldvagna, báta, vélsleða, vélhjól 
og annað slíkt. Þá eru hestar og lausafé, 
málverk, frímerki og mynt einnig fram-

Bifreiðir í eigu einstaklinga voru metnar á 284,4 milljarða í árslok 2017, sem var 31,2 
milljörðum eða 12,3% meira en árið áðu. Verðmæti bifreiðareignar landsmanna jókst 
hratt á árunum 2002 til 2007, fór úr 207,7 milljörðum í 298,8 milljarða, sem var 43,8% 
aukning á fimm árum. Í hruninu dró mjög úr endurnýjun bifreiðaflotans sem féll í verði ár 
frá ári fram til ársins 2013 en þá var verðmæti bifreiða í eigu einstaklinga metið á 208,1 
milljarð, litlu hærra en það hafði verið árið 2002. Síðan hafa landsmenn endurnýjað bif-
reiðaflotann. Bifreiðaeign landsmanna hefur aukist um 76,2 milljarða frá árinu 2013, en 
um 41% hækkunarinnar var árið 2017.
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talsskyld. Landsmenn áttu 29,2 milljarða 
í öðrum eignum í árslok 2017 sem var 1,5 
milljörðum eða 5,4% meira en fyrir ári. 
Það vekur nokkra athygli að aðrar eignir 
hafa minnkað nokkuð frá því sem var á 
árunum í kringum hrunið. Þær voru 39,2 
milljarðar árið 2008 og rýrnuðu frá ári til 
árs fram til ársins 2014 en þá voru þær 
komnar niður í 27,9 milljarða. Þær jukust 
svo aftur um 6,3 milljarða árið 2015 en 
lækkuðu svo aftur í fyrra en hafa svo 
aftur hækkað.

Þróun annarra eigna hefur verið 
á sömu lund og þróun fasteigna. Þær 
jukust mikið í aðdraganda hrunsins en 
féllu síðan í verði eftir hrunið. Nú töldu 
23.655 fjölskyldur fram aðrar eignir eða 
237 fleiri en fyrir ári. Þetta er fjölgun um 
eitt prósent á milli ára.

Aðrar skuldir og vaxtagjöld
Aðrar skuldir eru skuldir vegna lána 
sem hafa verið tekin til kaupa á öðru en 
fasteignum. Hér er því helst um að ræða 
lán sem hafa verið tekin til að greiða fyrir 
lífsstíl eða neyslu eða til að kaupa ýmsa 
lausamuni: húsbúnað, bifreiðir, báta, vél-
sleða, mótorhjól og þess háttar, sem og 
skyndilán, yfirdrátt og krítarkortaskuldir, 
að ógleymdum lánum sem hafa verið 
tekin til að kaupa verðbréf en slík lán vógu 
þungt í heimilisbókhaldi margra heimila 
fyrir hrun. Þá hafa einhverjir vafalaust 
tekið lán til að mæta ófyrirséðum áföllum 
í lífinu, atvinnumissi, tannviðgerðum eða 
málaferlum o.s.frv. Skuldir við Lánasjóð 
íslenskra námsmanna eru einnig taldar 
til annarra skulda.

Eins og gefur að skilja er undir hæl-
inn lagt hvort að lánunum var varið til 
kaupa á eignum sem taldar eru fram 
á skattframtali eða eytt í neyslu sem 
kemur hvergi fram. Þá er matsverð eign-
anna sem standa að baki skuldunum 
oftar en ekki allt annað en lánin sem 
voru tekin til að kaupa eignirnar. Það er 
einnig vert að hafa í huga að margir hafa 
sjálfsagt tekið húsnæðislán eða sleppt 
því að greiða niður húsnæðislán í stað-
inn fyrir að taka ný lán fyrir kaupum 
á einhverju því sem hugurinn girnist. 
Það er því ekki hægt að segja að það séu 
skörp skil á milli húsnæðisskulda og 
annarra skulda.

Aðrar skuldir einstaklinga voru tæpir 
615 milljarðar í árslok 2017. Þær höfðu 
þá lækkað um 9,5 milljarða frá árslokum 
2016 eða um 1,5%. Aðrar skuldir juk-
ust mjög mikið upp úr aldamótum og 
fram til ársins 2009. Árið 2002 voru 
aðrar skuldir 366,1 milljarður en síðan 

hækkuðu þær um 11,2% árið 2003, 
16,9% árið 2004, 24,0% árið 2005 og 
19,8% árið 2006. Árið 2007 hækkuðu 
aðrar skuldir um 18,4% og stóðu þá í 
836,7 milljörðum króna. Þær höfðu þá 
hækkað um 470 milljarða eða 128,5% 
á fimm árum. Skuldirnar jukust síðan 
um 125,9 milljarða fram til ársins 2009 
en þá stóðu þær í 962,6 milljörðum en 
síðan hafa þær lækkað frá ári til árs, sam-
tals um 347,6 milljarða eða 36,1%.

Heildareignir og heildarskuldir
Heildareignir landsmanna voru metnar 
á 5.784,6 milljarða í árslok 2017. Eignir 
landsmanna jukust um 723,1 milljarð á 
milli ára sem var 14,3% aukning á milli 
ára. Hækkun á íbúðarhúsnæði vegur 
þyngst í eignaaukningunni en matsverð 
fasteigna hækkaði um 597,3 milljarða á 
milli ára eða 15,3%. Það má því rekja um 
82,6% eignaaukningarinnar til hækkunar 
á fasteignum og ein 4,3% til hækkunar á 

Á árabilinu 1997 til 2002 voru um 36,3% eigna einstaklinga í skuld. Hlutfallið hækkaði 
lítið eitt þegar fasteignaverð tók að hækka undir lok tíunda áratugarins. Um miðjan fyrsta 
áratug þessarar aldar jukust skuldir einstaklinga hratt, en eignir hækkuðu til móts við 
skuldir og hlutfall skulda af eignum hélst því nokkuð stöðugt. Árið 2008 snarlækkaði 
matsverð eigna en skuldirnar héldu hins vegar verðgildi sínu eða hækkuðu. Um 54,2% 
eigna einstaklinga voru í skuld árið 2010 og því hafði þetta skuldahlutfall hækkað um nær 
helming frá meðaltali áranna 1992 til 2002. Síðan hafa eignirnar hækkað í verði á meðan 
skuldirnar hafa minnkað. Í árslok árið 2017 var hlutfall eigna og skulda orðið lægra en 
það var að jafnaði á árunum 1992 til 2002, og stóð í 32,1%.
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Á árabilinu 1992 til 2002 voru skuldir landsmanna að jafnaði 3,7% hærri en heildartekjur 
á hverju ári. Í kringum 2002 varð breyting á. Þrátt fyrir að tekjur ykjust hratt á þessum 
uppgangsárum, sérstaklega fjármagnstekjur, jukust skuldirnar engu að síður hraðar, og 
árið 2007 voru skuldir einstaklinga orðnar 22,4% hærri en árstekjur. Fram til ársins 2010 
minnkuðu tekjur landsmanna á meðan skuldirnar héldu verðgildi sínu eða hækkuðu, 
hvort sem miðað var við erlendan gjaldmiðil eða verðlag. Skuldir voru þá 91% hærri en 
tekjur. Síðan hafa skuldirnar lækkað og tekjur aukist en í árslok 2017 voru skuldir ein-
staklinga um 6% hærri en heildartekjur á árinu, eilítið lægri en þær höfðu verið árið 2002.
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verðmæti bifreiða. Raunvirði eigna hefur 
aldrei verið hærra en það var nú 420,7 
milljörðum hærra en það var árið 2007.

Á móti eignum stóðu skuldir upp á 
1.859,5 milljarða. Skuldir jukust um 51,3 
milljarða á milli ára sem var 2,8% aukn-
ing. Skuldir hafa hækkað mun minna en 

eignir og því hefur eigið fé landsmanna 
aukist. Skuldir hafa hækkað á síðustu 
tveimur árum. Þær voru 1.784,9 millj-
arðar árið 2015 og því hafa þær hækkað 
um 74,6 milljarða á síðustu árum. Á 
sama tíma hafa eignir aukist um 1.077,3 
milljarða og því hefur eigið fé aukist um 

rúma þúsund milljarða á síðustu tveimur 
árum.

Eigið fé landsmanna var 3.925 millj-
arðar í árslok 2017 og þá hafði það aukist 
um 671,8 milljarða á milli ára eða 20,6%. 
Hækkun eiginfjár er ekki vegna peninga 
sem landsmenn hafa lagt til hliðar á 
reikningum eða í sjóð heldur er bróður-
partur þessarar eignaaukningar vegna 
hækkunar á fasteignaverði. Hækkunin 
hefur litla sem enga þýðingu fyrir þá 
sem hafa byggt sér framtíðarheimili og 
sjá ekki fram á að selja húsnæði sitt á 
næstunni.

Um þriðjungur eigna landsmanna 
var í skuld eða 32,1%. Það sætir tíð-
indum að skuldahlutfallið hefur ekki 
verið svona lágt síðan árið 1992 en þá 
voru 30,9% eigna landsmanna í skuld. 
Þetta hlutfall tók að hækka lítillega upp 
úr aldamótum en upp úr miðjum fyrsta 
áratugnum hækkaði eignaverð til jafns 
við skuldirnar og því hélst þetta hlutfall 
að mestu stöðugt fram að hruni. Meðal-
tal áranna 1992 til 2002 var 36,6%. Þegar 
eignir féllu í verði eða töpuðust á sama 
tíma og skuldirnar héldu verðgildi sínu 
hækkaði hlutfall skulda af eignum snar-
lega en árið 2010 voru um 54,2% eigna 
landsmanna í skuld. Síðan hefur skulda-
hlutfallið lækkað og nú er það sem fyrr 
segir með því lægsta sem hefur sést.

Það er athyglisvert að skuldir hafa 
lækkað sem hlutfall af tekjum lands-
manna, sérstaklega í ljósi þess að 
söluhagnaður sem kann að vera stopull 
er enn aðeins lítill hluti tekna í landinu. 
Landsmenn skulduðu um 106,0% tekna.  
Þetta hlutfall lækkaði um 6,6 prósentu-
stig á milli ára. Staðan hefur gerbreyst 
frá þeim tíma sem þjóðin glímdi við 
eftirmála hrunsins en árið 2010 hefði 
það tekið menn hátt í tvö ár að greiða 
niður skuldirnar. Þá var hlutfall skulda 
af tekjum 191%. Meðaltal áranna 1992 
til 2002 var 103,7%.

Þá er einnig athyglisvert að vaxta-
greiðslur af fasteignalánum sem hlutfall 
af launum, hlunnindum, lífeyri, trygg-
ingabótum og öðrum tekjum sem 
ekki teljast til fjármagnstekna vega nú 
minna en nokkurn tímann síðan 1992. 
Um 4,5% teknanna fóru í að greiða af 
fasteignalánum árið 2017, sem var 0,5 
prósentustigum lægra hlutfall en árið 
2016. Þetta hlutfall fór í 6,6% í botni 
kreppunnar á árunum 2009 og 2010. 
Landsmenn vörðu minni hluta tekna 
sinna til að greiða vexti af fasteigna-
lánum árið 2017 en þeir gerðu að jafnaði 
á árunum 1992 til 2002.

Á árunum 1992 til 2002 greiddu landsmenn að jafnaði um 4,7% tekna í afborganir 
eða vaxtagreiðslur af lánum vegna íbúðarkaupa. Hér er miðað við allar aðrar tekjur en 
fjármagnstekjur, þ.e. laun, hlunnindi, lífeyri, tryggingabætur og aðrar millifærslur. Upp 
úr aldamótum, með hækkandi fasteignaverði og auknum skuldum, jukust þessar vaxta-
greiðslur en árið 2004 greiddu landsmenn um 5,9% af tekjum í vexti af fasteignalánum. 
Eftir að bankarnir fóru að bjóða hagstæð lán til íbúðarkaupa lækkaði þetta hlutfall nokk-
uð en það hækkaði síðan aftur eftir því sem skuldir jukust. Á árunum 2009 og 2010 fóru 
um 6,6% af launum, hlunnindum, lífeyri og tryggingabótum í vexti af fasteignalánum 
sem var um 40% hærra hlutfall en meðaltal áranna 1992 til 2002. Síðan hefur þetta 
hlutfall lækkað nokkuð en það var 4,5% árið 2017 og hefur ekki verið lægra síðan 1998.

Á árunum 1992 til 2002 voru laun, hlunnindi, lífeyrir og aðrar tekjur aðrar en fjármagns-
tekjur um helmingur matsverðs fasteigna í eigu einstaklinga. Upp úr aldamótum tók 
matsverð fasteigna að hækka með hliðsjón af launum og hækkaði linnulaust fram til 
ársins 2005. Það varð lítil breyting á þessu hlutfalli fram til ársins 2007 en þá höfðu fast-
eignir á framtölum hækkað um helming og voru þá um þrefalt hærri en tekjurnar en að 
jafnaði höfðu þær verið um tvöfalt hærri. Þrátt fyrir góðærið höfðu tekjur landsmanna 
með hliðsjón af fasteignamati því rýrnað 31,6% miðað við meðaltal áranna 1992 til 
2002. Þrátt fyrir að laun hafi dregist nokkuð saman í hruninu þá lækkaði fasteignamatið 
meira en tekjurnar fram til ársins 2010 og tekjur hækkuðu því með hliðsjón af fasteigna-
mati um 15,7% frá árinu 2007 fram til ársins 2010 þegar botni kreppunnar var náð. 
Þrátt fyrir að tekjur hafi aukist mikið á undanförnum árum hefur fasteignamatið þó 
aukist meira en tekjur landsmanna. Með hliðsjón af íbúðarhúsnæði í einkaeigu rýrnuðu 
tekjur landsmanna því um 9,5% á árunum 2010 til 2017. 
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Þrátt fyrir að eignir hafi í gegnum tíðina 
aukist mjög hratt á ákveðnum tíma-
bilum er engu að síður merkilegt hversu 
hæg eignaaukningin er. Í gegnum tíðina 
hafa eignir einstaklinga verið um það 
bil þrisvar sinnum meiri en tekjurnar. 
Þetta hlutfall var 3,3 árið 2017, hækkaði 
lítillega úr 3,2% árið 2016. 

Einhverra hluta vegna hafa menn al-
mennt meiri áhuga á tekjum en eignum. 
Áherslan er iðulega á þá sem afla hæstu 
teknanna en ekki þá sem eru duglegastir 
að leggja fyrir, spara og fjárfesta og eiga 
mestar eignir. Rétt eins og fólk kemur sér 
upp eignum á lífsleiðinni myndu menn 
ætla að sama myndi gilda um allt þjóð-
félagið í heild, sértaklega þjóðfélag sem 
er að eldast. Íslendingar hafa haft miklar 
tekjur í marga áratugi en þeim safnast 
ekki fé. 

Árið 2016 öfluðu landsmenn 1.606 
milljarða í tekjur en skuldlausar eignir 
jukust ekki nema um 330,9 milljarða. 
Árið 2017 voru tekjurnar 1.754,1 millj-
arður og hrein eignaaukning 671,8 
milljarðar. Þetta segir ákveðna sögu 
um það hvernig verðmæti eigna og 
tekna hefur þróast í gegnum tíðina. Í 
þessu sambandi er áhugavert að velta 
því fyrir sér að ef þeir 1.971,8 milljarðar 
sem landsmenn töldu fram í eignir árið 
1992 hefðu ávaxtast um 2,5% á hverju 
ári í 25 ár, sem þykir ágætur hagvöxtur 
til langs tíma, þá hefðu þessir millj-
arðar verið orðnir að rúmum 3.655,6 
milljörðum. Það er reyndar rétt að taka 
fram að fyrirtækin í landinu eru mikils 
virði en þau eru talin fram á nafn-
verði. Á þessum tíma hefur verðmæti 
hlutabréfa á bandaríska hlutabréfa-
markaðinum NYSE rétt um 4,3 faldast, 
sem jafngildir 6% ársávöxtun. Þeir 
sem fjárfestu 1.971,8 milljarða í hluta-
bréfum á markaðnum árið 1992 þegar 
að Dow Jones vísitalan var í rúmum 
5.856 stigum ættu því að hafa átt 8.514 
milljarða 25 árum síðar þegar vísitalan 
stóð í 25.287. Eignir landsmanna hafa 
því langt frá því ávaxtast eins og hluta-
bréfamarkaðurinn. Hér er auðvitað ekki 
tekið tillit til þess að landsmenn eiga 
mikið fé í hlutabréfum og þá eiga líf-
eyrissjóðir landsmanna miklar eignir 
sem eru ekki taldar fram á skattfram-
tölum einstaklinga. Hvað sem þessari 
talnaleikfimi líður og þeim hæpnu 
forsendum sem hún byggir á þá ætti 
sparnaður, eignaaukning og ávöxtun 
eigna að vera sérstakt áhugamál lands-
manna, ekki síður en vinnuharka og 
dugnaður.

Bætur
Með breyttum atvinnuháttum, aukinni 
sérhæfingu og verkaskiptingu samfara 
vexti borgarsamfélagsins urðu til nýjar 
stéttir verkalýðs og borgara sem fengu 
greitt fyrir vinnu sína. Skylt var að taka 
upp húsnúmer til að skattyfirvöld ættu 
auðveldara með að henda reiður á gang 
skattheimtunnar og hafa upp á þeim sem 
áttu eftir að greiða og krafið þá um skatt. 
Erlendis voru húsnúmer líka mikilvæg 
þegar þurfti að hafa upp á mönnum sem 
ekki vildu gegna herskyldu. Almenn-
ingur var þá flokkaður eftir því hvar 
hann bjó.

Lengi vel átti hver landsmaður sína pappa-
möppu í skjalasafni skattkerfisins sem var 
merkt með skattakennitölu en tölvurnar 
hafa nú gert pappírinn og skattakenni-
tölurnar óþarfar. Upplýsingatæknin hefur 
opnað nýja möguleika í stjórnun. Tölvu-
tæknin hefur fært stjórnvöldum ný tæki 
í hendur og þannig aukið völd þeirra en 
á sama tíma hefur frelsi almennings og 
geta til að skjóta undan skatti minnkað. 
Tæknin hefur á þessu sviði sem öðrum 
gert það mögulegt sem hefði áður verið 
ómögulegt og þannig aukið vald og ábyrgð 
þeirra sem nýta sér tæknina, en í því felast 
bæði tækifæri og hættur.

Í gamla sveitasamfélaginu voru samn-
ingar oft munnlegir og oft var ekkert 
skráð um það sem var gert og það sem var 
greitt. Með aukinni iðnvæðingu þróaðist 
framleiðslutækni og síðar aðgerðarrann-
sóknir sem byggja að miklu leyti á 
skrám um árangurinn af því sem var 
gert. Hinni vísindalegu aðferð var beitt 
á ný svið tilverunnar. Á sama tíma fór 
skattur á launatekjur að vega þyngra en 
þá var einnig unnt að taka ríkara tillit til 
aðstæðna hvers gjaldanda við skattlagn-
ingu, enda ekki aðeins til upplýsingar um 
stöðu og stétt, aldur og heimilisaðstæður 
í opinberum skrám, heldur einnig tekjur 
sem hægt var að sannreyna frá launa-
greiðanda. Á framanverðri nítjándu 
öld fór að bera á hugmyndium um stig-
hækkun tekjuskatts.

Þegar konur fóru að vinna utan heim-
ilisins var farið að líta á þær sem 
sjálfstæða einstaklinga. Stjórnvöld hafa 
með árunum í auknum mæli farið að líta 
svo á að einstaklingurinn sé grunneining 
samfélagsins en ekki heimilið. Þegar 
heimilið var framleiðslueining gat verið 
erfitt að skilja á milli tekna eiginmanns 
og eiginkonu. Litið var svo á að útgjöldin 
væru útgjöld heimilisins og því væri 
einnig eðlilegt að líta á tekjurnar sem 
tekjur heimilisins.

Bótum í skattkerfinu er, líkt og frá-
drætti, ívilnunum og skattafslætti, ætlað 
að milda skattbyrði þeirra sem hafa, 

vegna sérstakra aðstæðna, skert gjaldþol 
og eiga því erfiðara en ella með að svara 
skatti. Hér er miðað við greiðslugetu fjöl-
skyldunnar en ekki einstaklingsins og 
því taka bætur mið af því hvort að um 
hjón, einhleypa foreldra eða barnlausa 
einstaklinga er að ræða. Þá skiptir máli 
hversu margir eru í heimili.

Barnabætur
Barnabótum er ætlað að létta skattbyrði 
þeirra sem hafa fyrir börnum að sjá. 
Bæturnar voru greiddar með börnum 
sem voru fædd árið 2000 til 2017 og er þá 
miðað við fjölskylduna eins og hún var 
um áramótin. Nú orðið teljast sautján ára 
ungmenni til barna. 

Nú var rúmur 10,1 milljarður greiddur 
í barnabætur sem var 697 milljónum eða 
7,4% meira að raungildi en var greitt í 
álagningu í fyrra. Bæturnar voru hækk-
aðar um 8,5% á milli ára sem er talsvert 
meiri hækkun en á undanförnum árum. 
Þær hækkuðu um þrjú prósent á milli 
áranna 2005 og 2016.

Í álagningu nú fengu hjón greiddar 
223.300 kr. með fyrsta barni og 265.900 
kr. með hverju barni umfram það. Í 
fyrra voru greiddar 205.834 kr. með 
fyrsta barni hjóna og 245.087 kr. með 
hverju barni umfram eitt. Einstæðir for-
eldrar fengu nú 372.100 kr. greiddar með 
fyrsta barni og 381.700 kr. með öðrum 
börnum. Þar að auki voru greiddar 

Hækkun eiginfjár er ekki vegna peninga sem 
landsmenn hafa lagt til hliðar á reikningum eða í 
sjóð heldur er bróðurpartur eignaaukningarinnar 
vegna hækkunar á fasteignaverði
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133.300 krónur með börnum undir 
sjö ára aldri en þessar bætur hækkuðu 
einnig um 8,5% á milli ára.

Barnabótum er fyrst og fremst ætlað 
að létta undir með þeim heimilum sem 
eiga erfitt með að greiða fullan skatt vegna 
lágra tekna og þungrar framfærslubyrði. 
Bæturnar eru því skertar með hliðsjón 
af tekjum. Skerðingarmörkin voru nú 
hækkuð um 7,4% á milli ára. Þau voru 
hækkuð um 12,5% í fyrra en þá höfðu 
þau verið óbreytt frá álagningu 2013. Ef 
hjón voru með meira en 5.800.000 kr. í 
tekjur, og einhleypingur með meira en 
2.900.000 kr. í tekjur, voru bæturnar 
skertar um 4% af tekjum ef um eitt barn 
var að ræða. Bæturnar voru skertar um 
6% af tekjum ef tvö börn voru í fjölskyld-
unni og ef börnin voru fleiri voru þær 
skertar um 8% af tekjum yfir mörkum. 
Barnabætur með börnum sem eru yngri 
en sjö ára voru skertar um 4% af tekjum.

Alls fengu 47.173 foreldrar greiddar 
bætur sem var 1.627 fleiri en fyrir ári. 
Þeim sem fengu greiddar barnabætur 
hefur fækkað umtalsvert á undan-
förnum árum. Í álagningu árið 2010 voru 
69.827 foreldrum reiknaðar bætur sem 
var 24.654 fleiri foreldrar en í álagning-
unni nú. Á undanförnum árum hefur 

atvinnuástandið farið batnandi, tekjur 
hafa aukist og færri fá því barnabætur. 
Þá hefur börnunum líka fækkað nokkuð 
á undanförnum árum. Árið 2010 voru 
36.027 börn undir sex ára aldri og 50.740 
á aldrinum sjö til 15 ára. Nú voru 33.204 
börn sex ára eða yngri en 52.049 börn á 
aldrinum sjö til 17 ára. Börnum undir 
sjö ára aldri hefur því fækkað um 2.823 
en börn sjö ára og eldri voru 1.309 fleiri 
en fyrir sjö árum. Þá er misjafnt hversu 
mikið menn leggja upp úr bótum í skatt-
kerfinu. Spurningin er alltaf hvort að líta 
beri á ívilnanir, frádrátt og bætur sem al-
mennt úrræði eða sértækt.

Vaxtabætur
Auk fæðis og klæðis þurfa allir húsaskjól. 
Vaxtabótum er ætlað að létta skattbyrði 
þeirra sem reyna að koma sér upp þaki 
yfir höfuðið. Bæturnar eru greiddar út og 
eru þær því í reynd ríkisstyrkur til þeirra 
sem greiða vexti af fasteignalánum.

Þar sem verð á húsnæði og vextir eru 
ákveðnir á markaði má ætla að vaxta-
bætur auki eftirspurn eftir ákveðinni 
gerð af húsnæði sem leiðir til þess að 
verð hækkar. Það er því óhjákvæmi-
legt að niðurgreiðslur á íbúðarhúsnæði 
renni að einhverju leyti til eignamanna, 

byggingaverktaka og lánastofnana. Hvað 
sem því líður þá má ætla að þeir sem fá 
greiddar vaxtabætur standi væntanlega 
betur að vígi gagnvart þeim sem fá engar 
bætur og betur en þeir myndu gera ef þeir 
sjálfir fengju engar bætur.

Fólksfjölgun og kaupmáttur leiða til 
aukinnar eftirspurnar á sama tíma og 
aukið framboð á húsnæði og lægri bygg-
ingarkostnaður lækkar verðið. Ný not 
fyrir húsnæði, til að mynda útleiga á 
íbúðarhúsnæði til ferðamanna eða far-
andverkamanna, breyta markaðinum. 
Á meðan sífellt fleiri keppa um ákveð-
inn fjölda eigna mun verðið hækka. 
Í þessu ljósi er áhugvert að sjá að þrátt 
fyrir miklar launahækkanir í landinu 
og hærri launagreiðslur þá hefur mið-
gildi launa ekki haldið í við hækkun á 
fasteignaverði.

Ríkisskattstjóri reiknaði lands-
mönnum nú þrjá milljarða í vaxtabætur 
af vaxtagreiðslum ársins 2017. Vaxta-
bætur voru 1,4 milljörðum eða 32,6% 
lægri en í álagningu í fyrra. Landsmenn 
greiddu 72,1 milljarð í vexti af íbúðar-
húsnæði og því gengu bætur upp á móti 
4,1% vaxtakostnaðarins. Vaxtabætur 
hafa lækkað mikið á undanförnum árum.

Vaxtabætur, hámark vaxtagjalda 
og skerðingarmörk vaxtabóta voru nú 
óbreytt á milli ára en þessi mörk hækk-
uðu nokkuð í fyrra. Skerðingarmörk 
vaxtabóta hækkuðu um 12,3% í fyrra 
en þá höfðu forsendur vaxtabóta verið 
óbreyttar allt frá álagningu 2011, eða í 
sex ár, sem skýrir að mestu leyti fækkun 
bótaþega á þessum tíma. Á meðan vaxta-
gjöld voru ekki meira en 7% af skuldum 
þá voru vaxtabætur veittar fyrir vexti 
sem voru allt að 800.000 kr. þegar um 
barnlausa einhleypinga var að ræða, eina 
milljón kr. hjá einstæðum foreldrum og 
1.200.000 kr. hjá hjónum og sambúðar-
fólki. Hámark vaxtagreiðslna var óbreytt 
frá álagningu í fyrra. Vaxtagreiðslur voru 
síðan skertar um 8,5% af tekjuskatts-
stofni. Á undanförnum árum hafa tekjur 
hækkað mikið og því er ekki ólíklegt að 
tekjuskerðingin bíti í auknum mæli.

Bætur eftir tekjuskerðingu eru síðan 
skertar hlutfallslega miðað við hreina 
eign. Nú var byrjað að skerða bætur ein-
hleypinga sem áttu meira en 4.500.000 kr. 
í skuldlausum eignum og þær féllu niður 
þegar þeir áttu orðið meira en 7.200.000 
kr. Hjá hjónum og sambúðarfólki voru 
bætur skertar þegar hrein eign var orðin 
meiri en 7.300.000 kr. og bæturnar féllu 
niður við 11.680.000 kr. Í gegnum tíðina 
hafa eignamörkin fyrst og fremst skert 

Bótum, líkt og afslætti, frádrætti og ívilnunum, er ætlað að milda skattbyrði þeirra sem 
vegna sérstakra aðstæðna eiga erfiðara en ella með að greiða skatt. Fram að álagn-
ingu árið 1998 var barnabótakerfið tvískipt. Annars vegar voru greiddar barnabætur 
sem voru ekki tekjutengdar og hins vegar barnabótaauki sem var tekjutengdur. Árið 
1998 voru þessar bætur sameinaðar og tekjutengdar og kallaðar barnabætur. Framan 
af tíunda áratugnum og fram yfir aldamót voru barnabætur um tíu milljarðar. Bætur 
hækkuðu nokkuð á árunum 2005 til 2009. Þær minnkuðu mikið árin 2010 og 2011 
en hækkuðu svo talsvert árið 2012, lækkuðu síðan aftur ár frá ári fram til 2016 en 
hækkuðu svo árið 2017. Árið 2017 fengu 45.173 foreldrar greidda rúma 10 milljarða í 
barnabætur með 82.168 börnum en þar af voru börn undir sjö ára aldri 31.229. Bætur 
voru greiddar með 187 fleiri börnum en á fyrra ári. Börn undir sjö ára aldri voru 729 
færri en árið áður en börn sjö ára og eldri voru 916 fleiri. Það er merkilegt að í botni 
kreppunnar árið 2010 voru börn undir sjö ára aldri 34.220, eða 2.991 fleiri en árið 
2017. Börnum undir sjö ára aldrei fækkaði um 266 árið 2014, 628 árið 2015 og 1.165 
árið 2016. Þeim hefur fækkað um 8,7% á sjö árum.
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bætur og því hefur ekki verið óalgengt 
að þeir sem á annað borð fá bætur eftir 
skerðingar hafi fengið fullar bætur, þrátt 
fyrir að geta heitið að kalla tekjuháir. 
Skerðingarmörkin eru til þess að gera 
þröng, 2.700.000 kr. hjá einhleypum og 
4.380.000 hjá hjónum, sem þýðir að lítil 
hækkun á fasteignamati getur myndað 
eigið fé í húsnæði þannig að bæturnar 
falla niður þrátt fyrir að fjárhagsleg staða 
fólks sé að öðru leyti óbreytt. Kaup eða 
sala á tiltölulega fáum eignum getur 
þannig haft mikil áhrif á matsverð fast-
eigna, auð landsmanna og vaxtabætur.

Hámarksbætur voru óbreyttar á milli 
ára. Einhleypingar fengu 400.000 kr. í 
fullar vaxtabætur. Einstæðir foreldrar 
fengu fjórðungi meira eða 500.000 kr. 
og hjón aftur um 20% meira en það, 
eða 600.000 kr. Eins og gefur að skilja 
eru bætur skattfrjálsar og því ígildi mun 
hærri launatekna fyrir skatt.

Allt frá árinu 2010 hafa vaxtabætur 
sem hlutfall af vaxtagjöldum lækkað ár 
frá ári. Um 20,3% vaxta vegna íbúðar-
húsnæðis voru endurgreidd í gegnum 
vaxtabótakerfið árið 2010 en þá voru 
greiddir 14,7 milljarðar í vaxtabætur og 
þar að auki bættust við 7,7 milljarðar sem 
voru greiddir sem sérstök vaxtaniður-
greiðsla. Vaxtabætur og vaxtabótaauki 
voru því um 30,4% vaxtakostnaðar vegna 
íbúðarkaupa. Sérstök vaxtaniðurgreiðsla 
var einnig greidd vegna vaxtagreiðslna 
árið 2011 en þá var samtals um 27,1% 
vaxta endurgreiddur í formi vaxtabóta 
og sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu en síðan 
hefur þetta hlutfall fallið ár frá ári. Það 
var 15% árið 2012, 12,4% árið 2013, 
10,2% árið 2014 og 7,7% árið 2015. Það er 
reyndar athyglisvert að um 27,3% vaxta-
kostnaðar var endurgreiddur í gegnum 
vaxtabótakerfið árið 1995 en vaxtabætur 
lækkuðu sem hlutfall af vaxtakostnaði 
fram til ársins 2005 og voru þá 12,2% af 
vaxtagjöldum. Sem fyrr segir voru 5,9% 
og 4,1% vaxtakostnaðar endurgreidd árin 
2016 og 2017.

Eftir hrun var vaxtabótakerfinu í 
reynd breytt þannig að áhrif þess urðu 
mun sértækari en verið hafði. Bæturnar 
voru hækkaðar mikið en eignamörk 
skerðingarinnar voru hins vegar lækkuð. 
Færri fengu því greiddar bætur en fyrr.

Árið 2010 fengu t.d. 69.582 einstak-
lingar greiddar vaxtabætur en það hafa 
aldrei jafnmargir fengið greiddar bætur 
og þá, 50.597 fleiri en í álagningu nú. 
Á fyrsta áratugi aldarinnar og fram til 
álagningar 2010 fengu iðulega um 55 
þús. einstaklingar greiddar vaxtabætur. 

Hér þarf aftur að hafa í huga að 102.656 og 
97.312 einstaklingar fengu sérstaka vaxta-
niðurgreiðslu í álagningu 2011 og 2012.

Þá er rétt að hafa í huga að lækkun 
vaxtabóta á undanförnum árum ber að 
skoða í ljósi þess að verðtryggð fasteigna-
lán landsmanna voru leiðrétt með tilliti til 
verðlags árið 2015. Þá eru bæturnar tekju- 
og eignatengdar og því ekki nema von að 
þær minnki þegar eignir hækka í verði og 
tekjur hækka. Sem fyrr segir fer það þó 
eftir áherslum stjórnmálanna hverju sinni 
hvaða augum menn líta bætur í skattkerf-
inu og aðrar millifærslur. Sem fyrr segir 
er spurningin sem menn þurfa að svara 
hvort að bætur eigi að vera almennar og 
taka tillit til almennra aðstæðna eða hvort 
að þær eigi aðeins að ná til þeirra sem 
þurfa á sérstakri aðstoð að halda.

Í álagningu nú var 18.985 einstak-
lingum reiknaðar vaxtabætur. Það er um 
7.122 færri en fengu vaxtabætur fyrir ári. 
Það hafa aldrei jafnfáir fengið greiddar 
vaxtabætur og nú, alla vega ekki þegar 
litið er til síðustu 25 ára.

Og að lokum
Því hefur verið haldið fram að ríkasta 
eina prósent jarðarbúa eigi jafnmikið og 
hin 99% og að 62 einstaklingar eigi jafn-
mikið og fátækari helmingur jarðarbúa. 
Til að geta talist til þessa eins prósenta 
hóps sem telur um 70 milljónir manna 
þurfa menn að eiga hátt í 85 milljónir 

króna. Það eru margir Íslendingar yfir 
þessum eignamörkum og margir ef ekki 
flestir þeirra myndu teljast ríkir á heims-
vísu þótt að þeir nái ekki mörkunum. 

Ríkasta hverfið í Bandaríkjunum er 
talið vera svokallaður Gullni þríhyrn-
ingur í Greenwich í Connecticut ríki. 
Þar eru meðaltekjur á hvert heimili um 
614.242 dollarar á ári sem jafngildir 
66.952.378 íslenskum krónum. Þarna 
ku lifa í vellystingum praktuglega um 
það bil sextíu þúsund manns. Slík hverfi 
finnast mörg í Bandaríkjunum og þótt 
víðar væri leitað. Meðaltekjur á Íslandi 
voru 7.646.769 kr. árið 2017 eða nær tíu 
sinnum lægri. Meðaltekjur samskattaðra 
voru 15.161.558 kr.

Það er talið að eitt prósent Bandaríkja-
manna, meira en þrjár milljónir manna, 
þéni 400.000 bandaríkjadali eða meira 
á hverju ári, sem jafngildir 43.600.000 
íslenskum krónum. Það vantar nokkuð 
upp á að 300 þúsund Íslendingar séu 
allir yfir þessum mörkum eða að Ísland 
geti státað af því að teljast til efnuðustu 
samfélaga í heiminum. Það er misjafnt 
hvað fólki finnst eftirsóknarvert í lífinu 
og alþjóðlegur samanburður getur því 
verið á ýmsa lund. Það er alltjent ólíklegt 
að lykillinn að farsælu lífi felist í ein-
hverju sem skiptir engu máli. Kannski 
að Íslendingar eigi eitthvað sem ríka 
fólkið í Greenwich á ekki? Hver veit?

Vaxtabætur eru greiddar fyrir vexti, verðbætur og lántökukostnað vegna kaupa á 
íbúðarhúsnæði og eru þær skertar með tilliti til tekna og eigna gjaldandans. Vægi bóta 
í skattkerfinu minnkaði nokkuð á tíunda áratugnum og í upphafi líðandi aldar. Vaxta-
bætur hækkuðu þó eins og barnabætur talsvert um miðjan fyrsta áratug þessarar 
aldar og náðu hámarki árið 2010, en þá voru bæturnar hækkaðar umtalsvert á sama 
tíma og eignaskerðingarmörkin voru lækkuð. Síðan hefur vægi vaxtabóta minnkað ár 
frá ári, bæturnar hafa lítið breyst á sama tíma og fasteignamat hefur hækkað, skuldir 
lækkað og eigið fé myndast í íbúðarhúsnæði. Færri fá því bætur. Í álagningu 2018 
reiknaði ríkisskattstjóri landsmönnum þrjá milljarða í vaxtabætur sem var 1,4 millj-
örðum, eða 32,6%, minna en í fyrra.
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Birting ríkisskattstjóra á niðurstöðum álagningar á einstaklinga er 
einn af þessum árvissu atburðum þegar allir landsmenn eiga erindi 
við embættið á sama tíma. Þegar líður að fyllast sumir kvíða á meðan 
aðrir byrja að hlakka til. Álagningin kemur við fjárhag hvers og eins, 
er persónubundin og á sér stóran sess í hugum margra. Á árum áður 
biðu menn eftir að álagningarseðillinn kæmi inn um lúguna í byrjun 
ágúst en með tímanum breyttist það og nú má nálgast seðilinn á 
þjónustuvef ríkisskattstjóra strax á álagningardegi. 

Ríkisskattstjóri hefur undanfarin þrjú ár 
unnið að því að færa álagningu á ein-
staklinga framar í tíma og var fyrsta 
skrefið í þeim efnum stigið með því að 
niðurstöðurnar voru birtar 1. júlí árið 
2016. Í ár voru svo stigin tvö framfara-
skref til viðbótar, álagningin færð fram 
til 1. júní og niðurstöðurnar kynntar 
með nýju sniði.

Framsetning gamla álagningarseðils-
ins tók ætíð mið að því að hann þyrfti 
að passa á eitt A4 blað og komast í einfalt 
gluggaumslag svo hann mætti póst-
leggja. Þótt álagningarseðillinn hafi verið 
gerður aðgengilegur á þjónustuvef ríkis-
skattstjóra fyrir þónokkrum árum hafði 
framsetning hans ekki tekið miklum 
breytingum fyrr en nú í vor.

Það var því 31. maí 2018 sem gamli 
álagningarseðillinn var formlega 
kvaddur og nýtt útlit á birtingu niður-
staðna álagningarinnar var opinberað. 
Stefna ríkisskattstjóra er að færa þjónustu 
sína í auknum mæli inn á vefinn og 
miða framsetningu og viðmót efnis við 
þá möguleika sem rafræn þjónusta hefur 
upp á að bjóða. Í nýju útgáfu seðilsins 
er hægt að brjóta einstaka álagningarliði 
upp, draga allar viðeigandi upplýsingar 
fram og birta með gagnvirkum hætti. 
Nýja sniðið er þar með ítarlegra en 

jafnframt einfaldara en gamli álagning-
arseðillinn var og tekur mið af hverjum 
og einum einstaklingi.

Meðal þess sem í gegnum árin 
hefur þótt ruglingslegt við gamla 
álagningarseðlinn er að framan við 
inneignartölur var mínusmerki en ekki 
á undan skuldum. Mínusinn táknaði 
áður neikvæða stöðu fyrir ríkissjóð en 
í nýja viðmótinu er mínusmerkið fyrir 
framan skuldir viðskiptavinarins. Skuldir 

eru nú einnig aðgreindar frá inneignum 
með litum, inneignartölur eru grænar en 
skuldatölur rauðar.

Önnur nýjung er að birta hverjum og 
einum í hvaða hlutföllum skattgreiðslur 
þeirra renna til ríkis annars vegar og 
sveitarfélaga hins vegar. Mismunandi 
getur verið eftir tekjum einstaklinganna 
hvert hlutfallið er.

Óhætt er að segja að almenningur hafi 
tekið vel í nýja framsetningu á niður-
stöðum álagningar einstaklinga. Mikill 
munur hefur verið á eðli fyrirspurna við-
skiptavina eftir álagningu frá því sem 
áður var. Nú voru þær meira efnislegar 
en ekki um form, framsetningu og lestur 
úr niðurstöðum. Þetta þróunarverkefni 
gefur forsmekkinn af því sem koma skal 
í þjónustu ríkisskattstjóra sem áfram vill 
vera í fremstu röð í rafrænni þjónustu.

   JM

Nýjungar í birtingu á 
niðurstöðu álagningar

- Gamli álagningarseðillinn kvaddur -

Framsetning niðurstaðna álagningar hefur verið 
breytt þannig að dregnar eru fram fjárhæðir, 

fjárhæðamörk og annað sem máli við útreikning. 
Niðurstaðan er svo leidd út með skýrum hætti. 

Framsetningin er því ítarleg en einföld í senn.
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Álagning útvarpsgjalds 
er útskýrð með stuttum 

skýringartexta til að 
fækka fyrirspurnum til 

þjónustuvers.

Með nýrri framsetningu er mögulegt að sjá hversu hátt hlutfall greitt er í skatta sem og hvernig þeim sköttum er skipt milli ríkis og sveitarfélags.

Niðurstöður álagningar viðkomandi gjalda eru settar upp í töflu þar sem fjárhæðum er dreift niður á gjalddaga. Með því að smella á hvern gjaldaflokk 
má sjá hvernig sú fjárhæð er fengin og jafnframt skýringartexta. Inneignir eru táknaðar með grænum lit en skuldir með rauðum lit og mínusmerki.
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I
Inngangur

Nokkuð hefur verið ritað um 96. gr. laga 
nr. 90/2003, um tekjuskatt (tsl.),1 en 
hún geymir grundvallarreglur skatta-
réttarins um málsmeðferð, einkum 
rannsóknarreglu, andmælarétt og skyldu 
til rökstuðnings. Megin inntak 96. gr. er 
tilkomið löngu fyrir setningu stjórn-
sýslulaga nr. 37/1993 sem gildi tóku 1. 
janúar 1994, en rannsóknarreglu er þegar 
að finna í fyrstu heildstæðu löggjöfinni 
um almennan tekjuskatt nr. 74/1921. 
Samhliða 96. gr. gilda eftir því sem við á 
málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaganna. 

En við hvað er hér átt þegar talað er 
um málsmeðferðarreglur? Fyrst er til að 
taka að samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 95. 
gr. tsl. skal leggja tekjuskatt á skattaðila 
samkvæmt framtali hans. Víki ríkisskatt-
stjóri frá því verður það ekki löglega gert 
nema gætt sé þeirra lagareglna sem segja 
fyrir um hvernig að því eigi að standa 
(málsmeðferðarreglurnar). Í því efni er 
einkum horft til 96. gr. sem og 2. og 3. 
málsl. 1. mgr. 95. gr. tsl. en síðarnefnda 
lagagreinin nær einungis til breytinga 
á skattframtali fyrir álagningu. Við af-
greiðslu á skattkærum skv. 99. gr. tsl., 
þ.m.t. kæruframtölum, hefur 96. gr. 
ekki verið talin gilda og að hluta til 
ekki heldur við afgreiðslu erinda sam-
kvæmt 2. mgr. 101. gr. sömu laga.2 Um 
meðferð mála gilda þá alfarið ákvæði 
stjórnsýslulaganna. 

Í skrifum um 96. gr. hefur lítt verið 
fjallað um 2. mgr. hennar. Hún hefur þá 
sérstöðu að beinast ekki að tortryggilegu 
framtali eins og 1. mgr. gerir, heldur að 
rangri álagningu, álagningu sem farist 
hefur fyrir eða of lágri áætlun skattstofna 
þegar engu skattframtali hefur verið 
skilað. Í greinarkorni þessu er ætlunin að 
varpa nokkru ljósi á það hvað nánar felst 
í þessari málsgrein og hvernig standa eigi 
að málum þegar henni er beitt.

II
Lagaákvæðið

2. mgr. 96. gr. hljóðar svo:

„Hafi skattaðili eigi talið fram til skatts 
og álagning skatta því byggð á áætlun, 
en síðar kemur í ljós að áætlun hefur 
verið of lág, skal áætla honum skattstofna 
að nýju og reikna skatta hans í samræmi 
við það. Á sama hátt skal ákvarða eða 
endurákvarða skattaðila skatt ef í ljós 
kemur að honum hefur ekki verið gert 
að greiða skatt af öllum tekjum sínum 
og eignum eða ef ekki hefur verið lagt 
á skattaðila. Séu skattar endurákvarðaðir 
samkvæmt þessari málsgrein skal gæta 
ákvæða 1. mgr. þessarar greinar, sbr. einnig 
108. gr., eftir því sem við á.“ 
(feitletrun höf.).

Heimild til enduráætlana var fyrst lög-
tekin með 2. mgr. 34. gr. laga nr. 6/1935, 
um tekjuskatt og eignarskatt. Í 49. gr. 

þeirra laga var einnig heimilað að gera 
þeim skatt eftir á sem vantað hafði á 
skattskrána. Takmarkaðist heimildin við 
þrjú ár og bar að tilkynna viðkomandi 
um þá ákvörðun tafarlaust og veita 
honum „færi á að bera sig upp undan henni 
með sama hætti sem öðrum gjaldendum, 
eftir því sem við á.“ Með 10. gr. laga nr. 
20/1942 bættist við áðurnefnda 2. mgr. 
34. gr. heimild til að reikna skatt að nýju 
hafi skattþegni ekki verið gert að greiða 
skatt af öllum tekjum sínum og eignum, 
þó ekki lengra aftur í tímann en fimm 
ár. Þessi tvö ákvæði (2. mgr. 34. gr. og 
49. gr.) sameinuðust síðan í 2. mgr. 38. 
gr. laga nr. 70/1962, um tekjuskatt og 
eignarskatt, en tímalengdin varð þá 
fjögur ár og síðan sex ár í sömu grein 
sömu laga nr. 55/1964. Orðalagið hélst 
þannig uns textinn „ef skattþegn vantar 
á skrá“ breyttist í „ef ekki hefur verið lagt 
á skattaðila“ með 2. mgr. 96. gr. laga nr. 
40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt. 
Með sömu lögum færðist fyrningartími 
endurálagningar í sérstaka lagagrein (97. 
gr. tsl.) og varð tvískiptur þ.e. 6 eða 2 ár 
og hefur haldist í sömu lagagrein síðan.3

III
Túlkun lagaákvæðisins

Eins og sést af tilvitnuðu orðalagi hér að 
framan tekur 2. mgr. 96. gr. á þrennu:

a)  þegar áætlun vegna vöntunar  
á framtali er of lág

Heimild til 
skattendurákvörðunar 

samkvæmt 2. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

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

1 Þessari skammstöfun verður þó sleppt aftan við þessa lagagrein. 96. gr. vísar þannig alltaf til laga nr. 90/2003.
2 Sjá t.d. úrskurði yfirskattanefndar nr. 1061/2000 og 154/2004.
3 Með 6. gr. laga nr. 112/2016 bættist nýr málsliður við 1. mgr. 97. gr. tsl. sem heimilar 10 ára endurupptökutíma á vantaldar tekjur og eignir í lágskattaríkjum.
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b)  þegar ekki er lagt á allar tekjur  
og eignir

c) þegar álagning ferst fyrir

A.  Enduráætlun vegna of lágrar 
áætlunar skattstofna við 
álagningu

Í 2. mgr. 95. gr. tsl. segir að sé framtali ekki 
skilað innan tiltekins framtalsfrests skuli 
ríkisskattstjóri „áætla tekjur hans og eign 
svo ríflega að eigi sé hætt við að fjárhæðir séu 
áætlaðar lægri en þær eru í raun og veru og 
ákvarða skatta til samræmis við þá áætlun.“ 
Af þessu orðalagi mætti álykta að ríkis-
skattstjóri hefði býsna frjálsar hendur við 
ákvörðun hinna áætluðu skattstofna. Sú 
er þó ekki raunin því við þá ákvörðun 
ber að horfa til stjórnsýslulaganna 
og meginreglna stjórnsýsluréttarins. 
T.a.m. skal gæta rannsóknarreglu 10. 
gr. stjórnsýslulaganna sem og 12. gr. 
þeirra um að stjórnvald skuli ekki fara 
strangar í sakirnar en nauðsyn ber til 
þegar teknar eru íþyngjandi ákvarðanir, 
sbr. álit umboðsmanns Alþingis í máli 
nr. 4617/2005 (Frumkvæðisathugun á 
áætlunum skv. 2. mgr. 95. gr. tsl.). Að 
fengnum svörum frá ríkisskattstjóra tak-

markaði umboðsmaður þessa athugun 
við það verklag ríkisskattstjóra að bæta 
20% álagi við reiknaðan skattstofn 
eftir tilteknum upplýsingum úr ýmsum 
gagnagrunnum. Í samantekt þessa álits 
segir m.a. svo í skýrslu umboðsmanns 
Alþingis 2007, bls. 174-176:

„Umboðsmaður taldi að í ljósi forsögu 
ákvæðisins og lögskýringargagna væri 
ótvírætt að ákvæði 2. mgr. 95. gr. veitti 
skattyfirvöldum ekki heimildir til þess að 
ganga lengra við áætlun gjalda en svo að 
fullnægt væri því markmiði að tryggja 
efnislega rétta skattlagningu samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 90/2003. Þá væri ljóst 
að áætlunarheimild 2. mgr. 95. gr. byggð-
ist að vissu marki á því sjónarmiði að ef 
aðili sinnti ekki framtalsskyldu þá kynni 
að skorta á að fullnægjandi upplýsingar 
og gögn lægju fyrir svo að hægt væri að 
ákvarða tekjuskattsstofn hans réttilega. 
[Er skattyfirvöldum þannig óheimilt að 
byggja á refsikenndum sjónarmiðum um 
sérstök og almenn varnaðaráhrif við beit-
ingu heimildanna, enda hefur löggjafinn 
gengið út frá því að slíkum áhrifum skuli 
náð með ákvörðun álags á grundvelli 108. 
gr. laganna.] Umboðsmaður benti hins 
vegar á að við beitingu ákvæðisins yrði 

að hafa í huga að það væri engan veginn 
sjálfgefið að misbrestur á því að skattaðili 
skilaði framtali á tilsettum tíma leiddi 
til þess að skattyfirvöld skorti með öllu 
upplýsingar til að byggja skattákvörðun 
á. Þannig bærust skatt yfirvöldum með 
ýmsum hætti upplýsingar um tekjur ein-
staklinga sem annaðhvort þeir sjálfir 
eða aðilar sem inna af hendi greiðslur 
til þeirra hefðu látið skattyfirvöldum í 
té á grundvelli lögbundinnar skyldu þar 
um. […]

Umboðsmaður benti á að ákvæði 2. mgr. 
95. gr. væri að ýmsu leyti sérstaks eðlis þar 
sem það fæli í sér að skattyfirvöld hefðu 
heimild til þess að ákveða hvaða forsendur 
skuli leggja til grundvallar við álagningu 
skatta vegna þess að upplýsingar um raun-
verulegar tekjur liggja ekki fyrir. Yrði að 
játa skattyfirvöldum að einhverju leyti 
svigrúm til þessa mats, enda væri beiting 
heimildarinnar yfirleitt háð þeirri forsendu 
að fullnægjandi upplýsingar skorti til að 
skattyfirvöld gætu tekið rétta ákvörðun 
um álagningu. Umboðsmaður lagði hins 
vegar áherslu á að svigrúm skattyfirvalda 
við beitingu íþyngjandi úrræðis á borð 
við heimild 2. mgr. 95. gr. takmarkaðist 
af lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins svo 

Höfundur greinarinnar er Sigmundur Stefánsson lögfræðingur hjá ríkisskattstjóra.
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og ákvæðum 10. og 12. gr. stjórnsýslulaga. 
Af þessum lagareglum leiddi að skattyfir-
völd verða að beita slíkum heimildum af 
varfærni og gæta þess að ganga ekki lengra 
en nauðsynlegt er.“ 4

Ljóst er þannig að horfa ber til lög-
mætisreglu stjórnsýsluréttarins og 
meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna við 
enduráætlanirnar og þær verða eins og 
aðrar stjórnvaldsákvarðanir að byggjast 

á efnislega réttmætum forsendum. Þá er 
í 2. mgr. 96. gr. vísað til 1. mgr. hennar 
(rannsóknarregla) og í 4. mgr. 96. gr. 
(andmæla- og rökstuðningsregla) er bæði 
vísað til 1. og 2. mgr. hennar. Síðan er 
kveðið á um samtímarökstuðning í endur-
ákvörðunarúrskurðum, sbr. 5. mgr. 96. gr. 
Staða mála við enduráætlanir er þó allt 
önnur en við frumáætlun. Í framkvæmd 
hefur 2. mgr. 96. gr. verið skilin svo að 
ný gögn þurfi til enduráætlunar og ekki 
nægi nýtt mat á hinum sömu aðstæðum 
og fyrir voru við frumáætlun ina. Telji 
ríkisskattstjóri að hann hafi áætlað skatt-
stofninn of lágt miðað við það sem þá lá 
fyrir verður við svo búið að sitja. Í öllu 
falli veitir 2. mgr. 96. gr. ekki heimild 
til að bæta úr því. Þetta kemur snemma 
fram í úrskurðum, sbr. úrskurð ríkisskatta-
nefndar nr. 50/1974:

 „Engin ný gögn er réttlættu hækkun 
áætlaðra skattgjaldstekna um kr. 600.000 
virðast hafa legið fyrir í málinu og ber með 
tilvísun í 38. gr. laga um tekjuskatt og 
eignarskatt að fella hækkun þessa niður.“

Hin nýju gögn verða að bera skýrt með 
sér að þau eigi að leiða til hækkunar 
áætlunar. Í úrskurði yfirskattanefndar 
nr. 95/2009 hafði kærandi ekki talið 
fram innan tilskilins framtalsfrests 
og sætti því áætlun skattstofna við 
álagningu opinberra gjalda. Eftir að 

skattstjóra bárust launamiðar frá L 
ehf. og B ehf., þar sem tilgreindar voru 
greiðslur til kæranda samtals að fjárhæð 
25.833.782 kr., boðaði hann hækkun á 
áður áætluðum tekjuskattsstofni úr 5 
milljónum í 17 milljónir króna að við-
bættu 15% álagi. Engar athugasemdir 
bárust og hratt skattstjóri því boðaðri 
breytingu í framkvæmd. Í kæru til yfir-
skattanefndar sagðist kærandi kaupa flest 
sín aðföng til byggingaframkvæmda af 

þessum tveimur félögum og að velta hans 
hefði verið 20.800.000 kr. og enginn 
ágreiningur sé um það. 

Í niðurstöðum úrskurðarins segir síðan:
 

„Samkvæmt framansögðu verður ekki 
séð að umræddir launamiðar vegna verk-
takagreiðslna til kæranda hafi borið með 
sér neinar frekari upplýsingar um tekjur 
kæranda árið 2006 en var að finna í 
bókhaldsgögnum kæranda sem skatt-
stjóri hafði undir höndum. Að þessu 
virtu og samkvæmt því sem ráðið verður 
um útgjöld kæranda á sama ári var ekki 
grundvöllur fyrir hækkun skattstjóra á 
áætluðum tekjuskattsstofni kæranda 
gjaldárið 2007.“

Af þessari reglu um ný gögn leiðir að 
ágreiningur kann að rísa um hvort 
tiltekin gögn hafi legið fyrir við 
frumáætlunina eða hafi borist ríkis-
skattstjóra eftir það t.a.m. upplýsingar 
samkvæmt launamiðum. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 
204/2015 bar kærandi því við að til-
tekin gögn (hlutafjármiði) hefðu legið 
fyrir við frumáætlunina. Ríkisskattstjóri 
fullyrti hins vegar að svo hafi ekki verið. 
Tildrög málsins voru þau að eftir bréfa-
skipti við H ehf. og framteljandann 
(einstakling) um arðsúthlutun skv. 
hlutafjármiða var áætlun tekjuskatts-

stofns hækkuð um kr. 133.333.333 
auk 15% álags. Á hlutafjármiðanum 
hafði þessi fjárhæð verið tilgreind sem 
arður og af dreginn fjármagnstekju-
skattur. Enduráætlunin byggði á því að 
ekki hafi verið um að ræða lögheimila 
arðsúthlutun samkvæmt einkahluta-
félagalögunum og því teldist úthlutunin 
gjöf, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 11. gr. tsl., og á 
gjafir beri að leggja almennan tekjuskatt 
en ekki fjármagnstekjuskatt. 

Kærandinn taldi ríkisskattstjóra hafa 
borið að áætla tekjur hans í upphafi svo 
ríflega að eigi væri hætt við að fjárhæðir 
væru áætlaðar lægri en þær hefðu í raun 
verið, sbr. 2. mgr. 95. gr. tsl. Samkvæmt 
2. mgr. 96. gr. einskorðist heimild ríkis-
skattstjóra til enduráætlunar við þær 
upplýsingar sem fram komi eftir frum-
áætlun og að þær sýni að áætlun hafi 
verið of lág. Taki heimildin ekki til 
þess, eins og ríkisskattstjóri haldi nú 
fram, að hann geti breytt mati sínu á 
því sem fyrir lá þegar áætlunin var gerð. 
Umræddar tekjur frá H ehf. hafi komið 
fram í skattskilum félagsins „með því að 
haldið var eftir, og skilað, staðgreiðslu vegna 
þessara tekna.“ Við almenna álagningu 
hafi ríkisskattstjóri því haft allar for-
sendur til þess að leggja mat á hvaða 
tekjur kærandi hefði haft frá H ehf. og 
ríkisskattstjóri hafi þá ákveðið að skatt-
leggja þær með þeim hætti sem gert var.

Í úrskurði yfirskattanefndar segir síðan:

„Af þessu tilefni hefur ríkisskattstjóri getið 
þess að hlutafjármiði með upplýsingum 
um arðgreiðslu frá H[…] ehf. hafi ekki 
legið fyrir við frumálagningu. Vegna at-
hugasemda í kæru um þetta atriði skal 
tekið fram að ekki er ástæða til að draga í 
efa að hér sé rétt með farið hjá ríkisskatt-
stjóra. Samkvæmt því hefur ríkisskattstjóri 
ekki haft hliðsjón af upplýsingum um 
greiðsluna frá H[…] ehf. við áætlun skatt-
stofna kæranda gjaldárið 2008. Hvað sem 
þessu líður verður að taka undir það með 
ríkisskattstjóra að við álagninguna lágu 
á engan hátt fyrir þær upplýsingar 
sem réðu ályktun ríkisskattstjóra 
um skattlagningu greiðslunnar sem 
launa. Miðað við forsendur ríkisskatt-
stjóra verður samkvæmt þessu ekki talið 
vafamál að formleg skilyrði hafi verið til 
endurákvörðunar á grundvelli 2. mgr. 96. 
gr. laga nr. 90/2003.“ 
(feitletrun höf.)

Af þessari reglu um ný gögn leiðir að ágreiningur 
kann að rísa um hvort tiltekin gögn hafi 
legið fyrir við frumáætlunina eða hafi borist 
ríkisskattstjóra eftir það

4  Efni tilvitnaðrar samantektar er að finna á bls. 183-4 í skýrslunni. Setningin í hornklofanum er þó ekki í samantektinni en í megintexta álitsins 
stendur hún á eftir þeirri setningu sem hún gerir hér, sbr. bls. 183 í skýrslunni.
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Eins og fram kemur í úrskurðinum 
skipti hér reyndar ekki máli hvort við-
komandi hlutafjármiði hafi legið fyrir 
við frumáætlunina eða ekki því hann fól 
ekki í sér upplýsingar sem byggja mátti 
rétta álagningu á. Það var ekki fyrr en 
eftir upplýsingaöflun samkvæmt 1. mgr. 
96. gr. að leitt var í ljós um hvers konar 
tekjur var að ræða, og þá fyrst sköpuðust 
skilyrði fyrir enduráætlun samkvæmt 2. 
mgr. hennar.

B.  Ekki lagt á allar tekjur  
og eignir

Eins og áður segir varð sú breyting með 
10. gr. laga nr. 20/1942 að í 2. mgr. 34. 
gr. laga nr. 6/1935, um tekjuskatt og 
eignarskatt, bættist heimild til að reikna 
skatt að nýju þegar skattþegni hafði ekki 
verið gert að greiða skatt af öllum tekjum 
sínum og eignum. Í greinargerð frum-
varps að þessum breytingalögum sagði 
svo: „Með þessari breytingu er skýrt kveðið 
á um það, að heimilt sé að reikna skatt 
gjaldanda að nýju, allt að 5 ár aftur í tímann, 
ef það kemur í ljós, að hann hafi ekki greitt 
skatt af öllum tekjum sínum og eignum, 
og skiptir þá ekki máli í því sambandi, 
hvort skattur hefur verið ákveðinn eftir 
eigin framtali gjaldanda eða ekki.“  
(feitletrun höf.)

Ekki er fyrir að fara mörgum kærumálum 
vegna endurákvörðunar opinberra gjalda 
sökum mistaka skattyfirvalda við sjálfa 
álagninguna. Verða hér nefndir þrír 
úrskurðir en fleiri kunna að vera til.

Ríkisskattanefnd nr. 1163/1975.
Við álagningu tekjuskatts gjaldárið 1974 
var kæranda veittur fullur persónu-
frádráttur í stað hálfs fyrir barn sem hann 
hafði fengið meðlagsgreiðslu með. Í mars 
árið eftir leiðrétti skattstjóri álagninguna 
og gerði grein fyrir þeim mistökum sem 
átt höfðu sér stað. Kærandi mótmælti 
þessu fyrir ríkisskattanefnd og sagði að 
um mistök skattstjóra hafi verið að ræða 
sem ekki ættu að bitna á honum. Ríkis-
skattanefnd staðfesti úrskurð skattstjóra 
án annars rökstuðnings en þess að vísa 
til 2. mgr. 38. gr. laga nr. 68/1971, um 
tekjuskatt og eignarskatt, sem svarar til 
núgildandi 2. mgr. 96. gr. 

Ríkisskattanefnd nr. 699/1976.
Við vinnslu framtals skráði skattstjóri 
rétt fram talinn tekjuskattsstofn einni 
milljón króna lægri en vera átti og 
varð álagningin röng sem því nam. 
Kæruúrskurði5 skattstjóra í framhaldi af 
lagfæringu á þessu með endurákvörðun 
á grundvelli 2. mgr. 38. gr. þágildandi 
laga um tekjuskatt og eignarskatt var 
skotið til ríkisskattanefndar. Í kæru lög-
manns kæranda segir: „Í tilefni af úrskurði 
skattstjórans vil ég taka fram, að ég tel 
skýringu hans á orðunum „svo og ef skatt-
þegni hefur ekki verið gert að greiða skatt 
af öllum tekjum sínum og eignum“ í 2. 
mgr. 38. gr. tskl. augljóslega ranga. Þetta á, 
eins og önnur ákvæði þessarar málsgreinar, 
einungis við hafi skattþegn ekki talið fram í 
upphafi. Söguleg þróun þessa ákvæðis, eins 
og hún er rakin í úrskurðinum, styður ein-
mitt þessa skýringu.“ Í þessu sambandi 
vísaði lögmaðurinn til greinar í Tíma-
riti lögfræðinga, 2. hefti 1973 bls. 35-9, 
þar sem fram kom það sjónarmið að eigi 
sé heimilt samkvæmt þessu lagaákvæði 
að hækka (endurákvarða) álagningu 
sem hafi orðið of lág vegna mistaka 
skattstjóra. Í kærunni er síðan svofelld 
tilvísun í greinina: „Skattlagning eftir á 
er hlutrænt byggð á því, að tekjur eða eignir 
hafi við upphaflega álagningu verið lægri 
samkvæmt framtali gjaldanda en vera bar, 
þ.e. röng, eða þá að ekki var talið fram til 
skatts, af hvaða ástæðum sem það var. Hin 
ranga álagning verður að eiga rót sína að 
rekja til rangra upplýsinga í framtali eða 
vöntunar á framtali. Verði álagning sem 
birt hefur verið skattþegni, einungis rakin til 
mistaka skattstjóra eða starfsmanna hans, 
virðist mjög hæpið að hækka álagninguna. 
Heimild til þess er ekki í 38. gr. … .“ Einnig 
segir í kærunni: „Ennfremur vísa ég í orð 
prófessorsins á bls. 38-39, en þar telur hann, 
er hann ræðir um hin huglægu skilyrði, eðli-
legustu lögskýringuna að 38. gr. veiti ekki 
heimild til leiðréttingar skattstjóra á mis-
tökum, né veiti 4. mgr. 42. gr. ríkisskattstjóra 
heimild til slíkrar leiðréttingar.“

Ríkisskattanefnd fjallaði ekki sérstak-
lega um þessar röksemdir í kærunni en 
staðfesti úrskurð skattstjóra með vísan 
til forsendna hans. Í úrskurði skatt-
stjóra var megináherslan á því sem segir 
í niðurlagi áðurnefndrar greinargerðar 
með 10. gr. þess frumvarps sem varð að 

lögum nr. 20/1942 „og skiptir þá ekki máli 
í því sambandi, hvort skattur hefur verið 
ákveðinn eftir eigin framtali gjaldanda eða 
ekki.“ Með staðfestingu úrskurðar skatt-
stjóra er ljóst að ríkisskattanefnd hafnar 
túlkun kæranda á þessum tilvitnuðu 
orðum greinargerðarinnar. Væntanlega 
ræður þar mestu, auk beins orðalags laga-
ákvæðisins, sú meginregla, sem þegar 
var komin í lög (1. mgr. 34. gr. laga nr. 
6/1935), að álagningu skuli byggja á inn-
sendu framtali og framteljendur þurfi 
þess vegna að sæta því að lagfært verði 
eftir á hafi álagningin ekki orðið í sam-
ræmi við framtalið (þó háð tímamörkum 
sbr. lokakafla).

Auk þess sem skattstjóri rakti í hinum 
kærða úrskurði sögu þessa endurupp-
tökuákvæðis og vísaði í tilvitnað orðalag 
hér að framan úr greinargerð um 10. gr. 
frumvarps þess sem varð að lögum nr. 
20/1942 til breytinga á lögum nr. 6/1935, 
um tekjuskatt og eignarskatt, sagði orð-
rétt í úrskurði hans:

„Af því sem að ofan hefur verið rakið má 
ljóst vera að orðalagið „svo og ef skatt-
þegni hefur ekki verið gert að greiða skatt 
af öllum tekjum sínum og eignum“ í 2. 
mgr. 38. gr. tekur ekki til endurálagningar 
vegna of lágrar áætlunar. Ennfremur er 
ljóst, að orðalagið á ekki við þau tilvik, er 
gjaldandi skýrir rangt frá tekjum sínum 
eða eignum, hvort heldur af ásetningi eða 
gáleysi. Slík heimild var þegar fyrir hendi 
í 1. og 2. mgr. 48. gr. laga nr. 6/1935, sbr. 
47. gr. sömu laga og er nú eins og áður segir 
að finna í 1. mgr. 38. gr. tskl.

Margnefnt orðalag 2. mgr. 38. gr. tskl. 
veitir því skv. orðanna hljóðan og skýringu 
greinargerðar á lagabreytingu með 10. 
gr. laga nr. 20/1942 skattstjóra víðtæka 
heimild til skattlagningar eftir á m.a. í 
því tilviki, sem hér hefur risið ágreiningur 
út af.“

Yfirskattanefnd nr. 87/2016.
Á lögaðila var lagður 20% tekjuskattur í 
stað 36% og hafði svo verið frá upphafi 
álagningar á hann. (Röng merking í 
skattgrunnskrá). Málið hófst með bréfi 
þar sem ríkisskattstjóri gerði grein fyrir 
þessum mistökum og því að heimild 2. 
mgr. 96. gr. til leiðréttingar þætti eiga 
við. Var gjaldanda þannig áður en kom 
til boðunar skv. 4. mgr. 96. gr. veitt færi á 

5  Á þessum tíma voru endurákvarðanir skattstjóra kæranlegar til hans áður en kæruréttur skapaðist til ríkisskattanefndar, sbr. 40. og 41. gr. laga 
nr. 68/1971. Þeir úrskurðir voru yfirleitt kallaðir kæruúrskurðir. Þessu fyrirkomulagi var breytt með lögum nr. 145/1995 og urðu endurákvarðanir 
skattstjóra skv. 5. mgr. 96. gr. tsl. þá kæranlegar beint til yfirskattanefndar. Sömuleiðis eru úrskurðir ríkisskattstjóra á kærum skv. 99. gr. tsl. (kærur 
vegna frumálagningar) nefndir kæruúrskurðir og notar yfirskattanefnd þetta orð um þá úrskurði.



48    TÍUND

að koma að sjónarmiðum sínum um það 
hver teldist vera rétt álagningarprósenta 
og einnig um það hvort endur-
ákvörðunarheimild 2. mgr. 96. gr. tæki 
til tilvika af þessu tagi, þ.e. hvort hún 
tæki ekki jafnt til rangrar álagningar-
prósentu sem rangs skattstofns. Hækkun 
álagningarinnar sætti kæru til yfirskatta-
nefndar sem sagði:

„Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er heim-
ild til að ákvarða eða endurákvarða skatta 
ekki einskorðuð við að röng álagning sé á 
ábyrgð skattaðila. Er einsýnt að mistök 
af hálfu ríkisskattstjóra geti einnig leitt 
til ófullnægjandi álagningar sem veiti 
heimild til endurákvörðunar samkvæmt 
ákvæðinu. Verður í þeim efnum ekki 
gerður greinarmunur á því hvort skatt-
stofn hafi verið ákvarðaður of lágur eða 
skattur reiknaður með of lágu skatthlut-
falli, enda stendur orðalag ákvæðisins ekki 
til slíkrar skýringar. Verður því ekki fallist 
á það með kæranda að heimild standi ekki 
til endurákvörðunar skatta í því tilviki að 
skattaðila hafi vegna mistaka ríkisskatt-
stjóra verið gert að greiða samkvæmt lægra 
skatthlutfalli en vera bar.“

Af þessum úrskurðum er ljóst að hvers-
konar mistök af hálfu ríkisskattstjóra við 
frumálagningu skattframtala getur hann 

lagfært síðar á grundvelli 2. mgr. 96. gr. 
og alveg óháð því hvort gjaldandanum 
hafi mátt vera ljóst að mistök hafi orðið 
við álagninguna eða ekki. En getur 2. 
mgr. 96. gr. einnig tekið til breytinga eftir 
á sem ekki verða raktar til mistaka ríkis-
skattstjóra? Orðalag ákvæðisins er því 
ekki til fyrirstöðu og enn síður áðurnefnd 
athugasemd um 10. gr. frumvarps þess 
sem varð að lögum nr. 20/1942. Í þessu 
sambandi er rétt að benda á eftirfarandi 

í úrskurði yfirskattanefndar sem reifaður 
var hér að framann (nr. 87/2016): „Sam-
kvæmt orðalagi ákvæðisins er heimild 
til að ákvarða eða endurákvarða skatta 
ekki einskorðuð við að röng álagning sé 
á ábyrgð skattaðila.“ (feitletrun höf.) 

Þá segir í úrskurði yfirskattanefndar nr. 
164/2011:

„Vegna síðarnefndrar röksemdar skatt-
stjóra skal tekið fram að út af fyrir sig 
dró skattstjóri ekki í efa að kærandi hefði 
með höndum atvinnurekstur eða sjálf-
stæða starfsemi umrædd ár, hvað sem 
leið niðurstöðu um skattalega meðferð 
tekna frá Í […] ehf., enda lét skattstjóri 
aðrar tilgreindar rekstrartekjur standa 
óhaggaðar, svo sem fram er komið. Á 
hinn bóginn þykir liggja fyrir að miðað 
við ályktun skattstjóra um þessar tekjur, 
sem voru meginþorri tilgreindra rekstrar-
tekna, var hruninn fyrri grundvöllur 
undir áætlun rekstrarkostnaðar. Verður 
því ekki fundið að því að skattstjóri 
tæki nýja ákvörðun um fyrrgreinda 
þrjá gjaldaliði rekstrarárið 2005, sbr. 
til hliðsjónar 2. mgr. 96. gr. laga nr. 
90/2003.“ (feitletrun höf.)

Til nánari skýringar voru málavextir 
þeir að við afgreiðslu kæruframtals hafði 

skattstjóri spurst fyrir um tiltekna gjalda-
liði á rekstrarreikningi. Þar sem engu 
var svarað voru gjaldaliðirnir lækkaðir 
(áætlaðir). Við þá ákvörðun var út frá 
því gengið að framtaldar tekjur sam-
kvæmt rekstrarreikningi stöfuðu alfarið 
af atvinnurekstri. Þegar síðar kom til 
skoðunar hvers eðlis þessar framtöldu 
tekjur voru, og í framhaldinu kveðinn 
upp úrskurður um að stærstur hluti 
þeirra væri launatekjur, brast forsendan 

fyrir fyrri ákvörðun um frádráttinn og 
hann því felldur niður. Taldi yfirskatta-
nefnd fyrri ákvörðun ríkisskattstjóra 
ekki geta verið bindandi við þessar 
kringumstæður.

Varðandi gildissvið 2. mgr. 96. gr. að 
þessu leyti er réttast að líta til 1. mgr. 
hennar sem fjallar um það hvernig standa 
eigi að málum við gagna- og upplýsinga-
öflun til að staðreyna réttmæti framtals 
eða einstakra framtalsliða. Sú málsgrein 
er því grundvöllurinn að þeim breyt-
ingum sem slík athugun leiðir af sér. Fyrir 
álagningu getur ríkisskattstjóri þó breytt 
framtali einhliða þegar svo hagar til sem í 
2. eða 3. málsl. 1. mgr. 95. gr. tsl. greinir, 
þ.e. leiðrétt augljósar reikningsskekkjur 
og fjárhæðir einstakra liða ef þeir eru í 
ósamræmi við gildandi lög og fyrirmæli 
skattyfirvalda, svo og einstaka liði fram-
tals ef telja má að óyggjandi upplýsingar 
séu fyrir hendi. Taki ríkisskattstjóri hins 
vegar fyrst á svona tilvikum eftir lok 
álagningar er eðlilegast að atbeini ríkis-
skattstjóra (endurákvörðun) byggi á 2. 
mgr. 96. gr. fremur en 1. mgr. hennar. 
Hér eru aðstæður þannig að þær falla 
ekki að orðalagi 1. mgr. og heimilt er að 
hefja málið með boðun endurálagningar 
samkv. 4. mgr. 96. gr. (engra fyrirspurna 
þörf). Dæmi um slíka málsmeðferð, þ.e. 
boðun án aðkomu 1. mgr. fyrst, má 
t.d. sjá í úrskurði yfirskattanefndar nr. 
240/2016 en ekki var vísað til 2. mgr. 96. 
gr. í málinu. Enginn efnislegur ágrein-
ingur var um breytingu ríkisskattstjóra, 
heldur var krafist ógildingar á úrskurði 
hans þar sem ekki hafði verið gætt þeirrar 
málsmeðferðar 1. mgr. 96. gr. að senda 
framteljandanum fyrirspurnarbréf áður 
en kom til boðaðrar hækkunar álagning-
arinnar samkvæmt 4. mgr. hennar. Eftir 
að hafa rakið efni 1. mgr. 96. gr. segir svo 
í úrskurði yfirskattanefndar:

„Í 4. mgr. 96. gr. sömu laga segir að sé 
gerð breyting á framtali eða sköttum eftir 
álagningu eða fari fram ný skattákvörðun, 
sbr. 1. og 2. mgr. greinarinnar, skuli ríkis-
skattstjóri gera skattaðila eða þeim sem 
framtalsskyldan hvílir á viðvart um fyrir-
hugaðar breytingar og af hvaða ástæðum 
þær eru gerðar og senda tilkynningu um 
það skriflega. […]

Samkvæmt framangreindum ákvæðum 
96. gr. laga nr. 90/2003 er ekki fortakslaust 
skilyrði að ríkisskattstjóri afli upplýsinga, 
gagna eða skýringa frá skattaðila áður 
en breytingar á skattskilum eru boðaðar 
eftir ákvæðum 4. mgr. lagagreinarinnar. 
Fer eftir atvikum hverju sinni hvort telja 

Af þessum úrskurðum er ljóst að hverskonar 
mistök af hálfu ríkisskattstjóra við frumálagningu 
skattframtala getur hann lagfært síðar á 
grundvelli 2. mgr. 96. gr. og alveg óháð því hvort 
gjaldandanum hafi mátt vera ljóst að mistök hafi 
orðið við álagninguna eða ekki
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verði þörf á slíku, svo sem almennt gildir 
við meðferð stjórnsýslumála, sbr. viðtekin 
sjónarmið við skýringu á rannsóknarreglu 
10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Má 
finna mörg dæmi um það í úrskurðafram-
kvæmd yfirskattanefndar að ekki hafi 
verið gerðar athugasemdir við málsmeðferð 
skattyfirvalda þótt skattákvörðun sé boðuð 
samkvæmt 4. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003 
án þess að áður hafi verið talin ástæða til 
upplýsingaöflunar eftir ákvæðum 1. mgr. 
sömu lagagreinar. Úr safni birtra úrskurða 
má hér geta úrskurða nr. 845/1998, nr. 
25/2008 og nr. 528/2012. Hvað snertir 
úrskurði, þar sem sérstaklega hefur verið 
tilefni til umfjöllunar um þennan þátt í 
meðferð máls, skal vísað til úrskurða nr. 
351/2003 og nr. 367/2013, auk úrskurðar 
nr. 239/2006 sem nefndur er af hálfu 
kæranda í þessu sambandi.

Í athugasemdareit í skattframtali kær-
anda árið 2014 er vikið að þeim gjaldalið 
sem umrædd breyting ríkisskattstjóra tók 
til. Þar er tekið fram að kærandi hafi kært 
til yfirskattanefndar úrskurð ríkisskatt-
stjóra þess efnis að félaginu væri óheimilt 
að gjaldfæra vexti af lánum vegna öfugs 
samruna. Síðan segir: „Á meðan beðið 
er úrskurðar YSKN þá framkvæmir fé-
lagið skattskil sín með sama hætti og 
áður og gjaldfærir á árinu 2013 vexti 
258.301.617 kr., verðbætur 80.281.999 
kr. og gengismun 17.681.831 kr. eða sam-
tals 356.265.447 kr. í skattskilum sínum. 
Þá eru yfirfæranleg töp móður- og dóttur-
félaga sett inn í reiti 4570 og 4580 eins 
og síðasta skattframtali var skilað af 
félaginu.“

Að virtum þessum upplýsingum í 
skattframtalinu verður að fallast á það 
með ríkisskattstjóra að ekki hafi verið 
tilefni til að upplýsa frekar um meðferð 
umræddra fjármagnsgjalda í skattskilum 
kæranda, fjárhæðir í því sambandi eða 
sjónarmiða kæranda um frádráttarbærni 
útgjaldanna, sbr. 1. mgr. 96. gr. laga 
nr. 90/2003 og rannsóknarreglu 10. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, enda komu 
upplýsingar um öll þessi atriði fram í 
athugasemd kæranda. Jafnframt hafði 
kærandi kost á því að koma að and-
mælum sínum vegna boðaðra breytinga, 

sbr. 4. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003 og 13. 
gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, áður en 
ríkisskattstjóri hratt þeim í framkvæmd 
með hinum kærða úrskurði um endur-
ákvörðun, dags. 8. desember 2015, þó 
kærandi hafi ekki kosið að nýta sér þann 
rétt. Samkvæmt þessu verður ekki fallist 
á það með kæranda að annmarkar hafi 
verið á málsmeðferð ríkisskattstjóra hvað 
varðar lækkun á gjaldfærðum fjármagns-
kostnaði gjaldárið 2014.“ 

Í sama máli var einnig boðuð án 
fyrirspurnar niðurfelling ónotaðs 
rekstrartaps frá fyrri árum en hún var 
í samræmi við áður gerðar breytingar á 
fyrri framtölum. Í úrskurðinum sagði: 

„Verður ekki fallist á það með kæranda 
að annmarkar hafi verið á málsmeðferð 
ríkisskattstjóra að þessu leyti.“

Auk þeirra úrskurða sem nefndir voru í 
úrskurði nr. 240/2016 um mál sem hafa 
hafist á boðun má nefna úrskurð yfir-
skattanefndar nr. 577/2012. Þar hafði 
framteljandinn tekjufært frestaðan sölu-
hagnað án lögboðins 10% álags en með 
boðun og síðan endurákvörðun var það 
álag tekjufært.

Í engu þeirra mála (úrskurða) sem 
greint er frá í úrskurði yfirskattanefndar 
nr. 240/2016 er vísað til 2. mgr. 96. gr., 
hvorki af hálfu skattstjóra/ríkisskatt-
stjóra né yfirskattanefndar. Hins vegar 
sýnist eðlilegt að heimildina til breyt-
inga (endurákvörðunar) megi byggja á 
þeirri málsgrein eins og t.d. í hinum 
áður reifaða úrskurði nr. 240/2016 
sem og í úrskurðum nr. 577/2012 og 
528/2012 (ekki tekjufært 10% álag á 

frestaðan söluhagnað og ekki tekju-
færður söluhagnaður íbúðarhúsnæðis 
að liðnum fresti til endurkaupa), enda 
verður ekkert heimfært upp á 1. mgr. 96. 
gr. í þessum málum. Það á hins vegar 
tæpast við þegar málavextir eru eins og 
í úrskurðum nr. 351/2003 og 367/2013. 
Í fyrra málinu taldi yfirskattanefnd að 
leita hefði átt sjónarmiða kæranda skv. 
1. mgr. 96. gr. Vegna tengsla kæranda 
við þann sem upplýsingaöflunin beind-
ist að þótti þó ekki rétt að ómerkja málið 

sökum þessa annmarka. Í seinna málinu 
var öflun upplýsinganna beint að maka 
kæranda sem átt hafði í þeim viðskiptum 
sem málið snerist um, en skattlagning 
fjármagnsteknanna var hins vegar 
hjá kæranda þar sem tekjuskattsstofn 
hennar var hærri en makans. Hvar draga 
eigi línuna varðandi gildissvið 2. mgr. 
96. gr. að þessu leyti er ekki alveg ljóst, 
en telja má að hér komi fyrst og fremst 
til þau tilvik sem breyta mátti á grund-
velli 1. mgr. 95. gr. tsl. fyrir álagningu. 
Þess utan geta átt hér heima ýmis til-
vik þar sem ekki er þörf á málsmeðferð 
skv. 1. mgr. 96. gr. Má þar nefna þegar 
forsendur fyrri ákvarðana bresta eins 
og raunin var í úrskurðum yfirskatta-
nefndar nr. 164/2011 og 239/2006. Í 
fyrra tilvikinu brast forsenda fyrri 
ákvörðunar vegna breytinga síðar meir á 
öðrum þáttum framtalsgerðarinnar sem 
sú ákvörðun tók mið af. Í því síðara brast 
forsenda ákvörðunar skattstjóra vegna 
breyttrar niðurstöðu máls eftir úrskurð 
yfirskattanefndar, þ.e. gjaldfærslu sína 
á reiknuðum launum hjá lögaðila færði 
skattstjóri til baka eftir að yfirskatta-
nefnd hafði fellt niður tekjufærslu 
þessara launa hjá einstaklingnum.6

6  Í þessu samhengi má nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 29. júní 2017 í máli nr. E-3017/2016. Þar hagaði svo til að yfirskattanefnd hafði fellt 
niður gjaldfærða launagreiðslu af hálfu ríkisskattstjóra. Stefnandi hélt því fram í dómsmálinu að honum hafi ekki verið unnt að móta endanlega 
kröfur í kæru sinni til yfirskattanefndar fyrr en að gengnum úrskurði í máli eiganda stefnanda og hafi hann gert yfirskattanefnd grein fyrir því.  
Í dóminum segir: „Ljóst er að framangreind ákvörðun yfirskattanefndar í máli stefnanda nr. 13/2015 var rökrétt og óhjákvæmileg afleiðing þeirrar 
niðurstöðu nefndarinnar í máli nr. 14/2015 að fella þá ákvörðun ríkisskattstjóra úr gildi að hluti af söluverði aflaheimilda stefnanda skyldi teljast 
sem laun hjá eiganda stefnanda. Verður því talið, með hliðsjón af því hversu málin eru efnislega tengd og samofin, að niðurstöðuna í máli nr. 
13/2015, hvað lækkun rekstrarkostnaðar stefnanda varðaði, hafi eðli málsins samkvæmt, leitt af ákvörðun nefndarinnar í máli nr. 14/2015 og því 
hafi ekki verið um endurákvörðun að ræða í merkingu 96. og 97. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og ákvörðun verið innan þeirra valdheimilda 
sem mælt er fyrir um í 1. gr., 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. og 18. gr. laga nr. 30/1992 um yfirskattanefnd, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 1146/2014 um gjald-
breytingar vegna úrskurða yfirskattanefndar.“

Auk þeirra úrskurða sem nefndir voru í úrskurði 
nr. 240/2016 um mál sem hafa hafist á boðun má 
nefna úrskurð yfirskattanefndar nr. 577/2012
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C.  Ekki lagt á þrátt fyrir framtals- 
og skattskyldu

Eins og sagði í kafla II hér að framan var 
upphaflega orðalagið um þetta efnisatriði 
2. mgr. 96. gr. „ef skattþegn vantar á skrá“ 
(lög nr. 6/1935) en því var breytt með 
lögum nr. 40/1978 í „ef ekki hefur verið 
lagt á skattaðila.“ Breyting þessi er eðlileg 
enda ekki útilokað að skattaðili sé í skatt-
skránni með einhver gjöld þó önnur hafi 
fallið niður. Eftir breytinguna með lögum 
nr. 20/1942 er þó ekki annað að sjá en 
þetta tilvik rúmist innan þess texta sem 
þá kom: „ef í ljós kemur að honum hefur 

ekki verið gert að greiða skatt af öllum tekjum 
sínum og eignum.“ Engu að síður varð þetta 
áfram sjálfstætt afmarkað efnisatriði sem 
átt getur við hvort heldur framtali hafi 
verið skilað eða ekki (láðst að áætla). 

Ákvæðið tekur bæði til þess þegar 
álagning ferst alfarið fyrir svo og þegar 
einstaka skattur fellur niður. Í úrskurði 
yfirskattanefndar nr. 87/2014 voru til-
drög máls þau að niður féll álagning 
svonefnds viðbótarauðlegðarskatts. 
Kæran laut þó einungis að því að ríkis-
skattstjóri hefði ekki sinnt skyldu sinni 
til upplýsingaöflunar skv. 1. mgr. 96. 
gr. áður en til boðunar kom skv. 4. mgr. 
hennar. Í úrskurðinum segir:

„Fram er komið að við álagningu opin-
berra gjalda gjaldárið 2013 féll niður 
hjá ríkisskattstjóra að ákvarða viðbótar-
álagningu auðlegðarskatts fyrra árs 
vegna mismunar á raunvirði eignarhluta 

í lögaðilum og nafnverði í lok árs 2011 
hjá kærendum. Með bréfi, dags. 27. ágúst 
2013, tilkynnti ríkisskattstjóri kærendum 
með vísan til 1. og 4. mgr. 96. gr. laga nr. 
90/2003 um fyrirhugaða endurákvörðun 
auðlegðarskatts af þessum sökum og var 
kærendum veittur 15 daga frestur … .

Þegar litið er til málsatvika verður að 
telja að bréf ríkisskattstjóra, dags. 27. 
ágúst 2013, hafi í raun falið í sér boðun á 
endurákvörðun álagningar á grundvelli 2. 
mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 4. mgr. 
sama ákvæðis. Samkvæmt 2. mgr. 96. 
gr. laga nr. 90/2003 er heimilt að endur-
ákvarða skattaðila skatt ef í ljós kemur 

að honum hefur ekki verið gert að greiða 
skatt af öllum tekjum sínum og eignum 
eða ef ekki hafi verið lagt á skattaðila. 
Séu skattar endurákvarðaðir samkvæmt 
2. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003 skal 
gæta ákvæða 1. mgr. sömu lagagreinar 
eftir því sem við á. Í ljósi upplýsinga í 
greinargerðum kæranda um viðbót við 
auðlegðarskattsstofn (RSK 3.23), sem 
fylgdu skattframtali þeirra árið 2013, 
verður ekki talið að tilefni hafi verið til 
að leitað væri eftir frekari gögnum eða 
skýringum samkvæmt 1. mgr. 96. gr. laga 
nr. 90/2003. Öndverðum sjónarmiðum 
kærenda er því hafnað.“

Ekki hafa mörg mál af þessum toga 
komið til kasta úrskurðarnefnda skatta-
mála eða dómstóla. Gengið hafa tveir 
dómar Hæstaréttar í málum þar sem 
ekki hafði verið lagt á fyrirliggjandi 
skattframtöl við álagningu opinberra 

gjalda, sbr. 1. mgr. 95. og 1. mgr. 98. gr. 
tsl., en málin höfðu áður farið fyrir yfir-
skattanefnd. Þau lutu þó alfarið að því 
hvort tímafrestur til endurupptöku félli 
undir 1. eða 2. mgr. 97. gr. tsl. (6 eða 2 ára 
reglan). Athyglisverða umfjöllun er þó að 
finna í dómunum um þetta efnisatriði 2. 
mgr. 96. gr.

H 1997:3274 
(I. Magnússon sf.)
Málavextir voru þeir að skattstjórinn í 
Reykjavík endurákvarðaði opinber gjöld 
félagsins gjaldárin 1987-1989 þar sem það 
taldist ekki vera sjálfstæður skattaðili. 
Ætti því einungis að leggja á félagið 
aðstöðugjald og kirkjugarðsgjald en 
tekjuskatt og eignarskatt skyldi leggja á 
eigendur þess. Málið fór fyrir ríkisskatta-
nefnd sem með úrskurði dags. 30. júní 
1992, nr. 680/1992, féllst á kæru félagsins 
um að uppfyllt væru skilyrði sjálfstæðrar 
skattaðildar og hagaði álagningunni í 
samræmi við skattframtöl þess. Meðan 
málið var til meðferðar hjá ríkisskatta-
nefnd taldi félagið fram með óbreyttum 
hætti gjaldárin 1990 og 1991 eins það 
hefði stöðu sjálfstæðs skattaðila. Skatt-
stjórinn í Reykjavík fór hins vegar með 
þessi framtöl í samræmi við afstöðu sína 
hin fyrri gjaldár. Lagði hann því ekki 
tekjuskatt eða eignarskatt á félagið, en 
sendi endurrit af framtalsgögnum þess 
og álagningarseðlum til skattstjórans í 
Reykjanesumdæmi og benti á að félagið 
væri ekki sjálfstæður skattaðili. Með bréfi 
8. desember 1992 tilkynnti skattstjórinn 
í Reykjavík svo félaginu, að hann hefði í 
samræmi við úrskurð ríkisskattanefndar 
í hyggju að endurákvarða opinber gjöld 
þess gjaldárin 1990 og 1991 samkvæmt 
„ákvæði 2. ml. 96. gr.“ laga um tekju-
skatt og eignarskatt, en Hæstiréttur taldi 
„auðsætt, að þar [væri] átt við 2. málslið 
2. mgr. 96. gr. eins og síðar kom fram af 
hálfu skattstjóra.“ Þeirri boðun hratt skatt-
stjóri í framkvæmd með úrskurði sem 
sætti kæru til yfirskattanefndar á þeirri 
forsendu að frestur til endurákvörðunar 
samkvæmt 2. mgr. 97. gr. tsl. væri liðinn. 
Félagið undi ekki úrskurði yfirskatta-
nefndar, sem staðfesti úrskurð skattstjóra, 
og skaut málinu til dómstóla.

Héraðsdómur komst að þeirri niður-
stöðu að tveggja ára fyrningarregla 
2. mgr. 97. gr. tsl. ætti við en Hæsti-
réttur sneri þeim dómi við með þessum 
röksemdum: 

„Við álagningu skatta í Reykjavík gjald-
árin 1990 og 1991 tók skattstjóri þá 

Gengið hafa tveir dómar Hæstaréttar í málum 
þar sem ekki hafði verið lagt á fyrirliggjandi 
skattframtöl við álagningu opinberra gjalda, sbr. 
1. mgr. 95. og 1. mgr. 98. gr. tsl., en málin höfðu 
áður farið fyrir yfirskattanefnd. Þau lutu þó alfarið 
að því hvort tímafrestur til endurupptöku félli 
undir 1. eða 2. mgr. 97. gr. tsl. (sex eða tveggja ára 
reglan). Athyglisverða umfjöllun er þó að finna í 
dómunum um þetta efnisatriði 2. mgr. 96. gr.
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ákvörðun að leggja ekki tekjuskatt eða 
eignarskatt á sameignarfélag stefnda. Sú 
ákvörðun byggðist ekki á skoðun eða mati 
á framtalsgögnum félagsins, sem eru ekki 
ágreiningsefni í málinu, heldur varðaði 
hún stöðu þess sem skattaðila. Studdist 
hún við úrskurð skattstjórans frá 28. maí 
1990 vegna gjaldáranna 1987-1989, sem 
þá stóð óhaggaður, en hafði verið skotið 
til ríkisskattanefndar. Var ákvörðunin 
þannig áfangi á ferli, sem hófst með erindi 
skattstjóra til félagsins 14. febrúar 1990, 
og mátti sameigendunum vera ljóst, að 
hún yrði tekin til endurskoðunar, ef um-
ræddum úrskurði yrði breytt af hálfu 
ríkisskattanefndar. 

 Í því máli, sem hér er til úrlausnar, 
skorti hvorki á fullnægjandi upplýsingar 
í framtölum stefnda né fullnægjandi 
skoðun þeirra, heldur var það efni til 
álita, hvort hann hefði stöðu sjálfstæðs 
skattaðila. Úr því hafði skattstjóri áður 
leyst með úrskurði, sem stefndi hafði 
skotið til æðra úrskurðarvaldshafa, og var 
hann þar enn til úrlausnar, þegar fram-
tölin voru afhent. Var skattstjóra rétt að 
taka afstöðu til framtalanna í samræmi 
við þann úrskurð, sem fyrir lá, og síðan 
að breyta henni, ef hinn æðri úrskurður 
gengi í aðra átt. Varð heimildum hans 
og skyldum í þessu efni ekki raskað við 
það eitt, að málsmeðferð hjá ríkisskatta-
nefnd tók lengri tíma en til var ætlast 
eftir þágildandi 9. mgr. 100. gr. laga nr. 
75/1981. Aðgerðir skattstjóra voru þannig 
lögmætar og í eðlilegu samræmi við af-
stöðu stefnda sjálfs, eins og henni var lýst 
í framtölunum. Fóru þær ekki í bága við 
þá hagsmuni stefnda, sem 2. mgr. 97. gr. 
laganna var einkum ætlað að vernda. Sú 
ákvörðun tekjuskatts og eignarskatts, sem 
hér er um deilt, verður ekki talin endur-
ákvörðun í þeim skilningi, sem við er átt 
í þessari lagagrein, eins og málsatvik voru 
vaxin.“

Dómur Hæstaréttar frá 18. 
júní 1999 í málinu nr. 32/1999 
(Boðeind sf.)
Skattstjóri féllst ekki á sjálfstæða skatt-
skyldu B, sem skilað hafði skattframtali 
í fyrsta sinn á árinu 1988. B mótmælti 
ákvörðuninni og í desember 1994 féllst 
skattstjóri í kæruúrskurði á sjálfstæða 
skattaðild B og lagði skattframtal félags-
ins 1988 til grundvallar álagningu fyrir 
það ár. B kærði þá álagningu til yfir-
skattanefndar og taldi 2. mgr. 97. gr. tsl. 
standa í vegi fyrir álagningunni en yfir-
skattanefnd staðfesti úrskurð skattstjóra. 
B skilaði skattframtölum fyrir árin 1989-

1994, en ekki voru lögð opinber gjöld 
á félagið samkvæmt framtölunum fyrr 
en í desember 1994. B kærði einnig þá 
ákvörðun til yfirskattanefndar vegna 
gjaldáranna 1989-1992 á sömu for-
sendum og hina fyrri (fyrningartíminn) 
en hafði ekki meðbyr. Um fyrrgreindu 
ákvörðunina, þ.e. varðandi gjaldárið 
1988, segir svo í dómi Hæstaréttar:

„Til þess verður hins vegar að líta að 
stefndi átti sjálfur frumkvæði að kæru-
meðferðinni og leitaði með henni þeirrar 
niðurstöðu, sem að endingu fékkst. Hann 
gat ekki vænst annars en þess að gjöld yrðu 
lögð á hann að fenginni þeirri niðurstöðu í 
samræmi við þær upplýsingar, sem greindi 
í framtali hans. Sá verulegi dráttur, sem 
varð á meðferð málsins í höndum skatt-
stjóra, gat ekki gefið stefnda réttmætt 
tilefni til að álykta að skattstjóri hefði 
horfið frá því að leggja á gjöld samkvæmt 
framtali hans. Í þessu ljósi verður ekki 
fallist á að ákvæði 2. mgr. 97. gr. laga nr. 
75/1981 hafi staðið því í vegi að skatt-
stjóri gæti í desember 1994 lagt gjöld á 
stefnda á grundvelli skattframtals hans 
1988, sbr. dóm Hæstaréttar í dómasafni 
1997, bls. 3274.“ 

Um seinni ákvörðun (úrskurð) skattstjóra 
segir hins vegar í dóminum:

„Óumdeilt er að stefndi skilaði skattstjóra 
skattframtölum árin 1989 til 1992. Þótt 
stefndi hafi lagt til grundvallar við gerð 
framtalanna að hann nyti stöðu sjálf-
stæðs skattaðila, gat ágreiningur um það 
efni á engan hátt hindrað að skattstjóri 
legði þessi árin gjöld á stefnda sjálfan að 
minnsta kosti í sama mæli og gert var 
við álagningu 1988 og með fyrrgreindri 
ákvörðun 18. júní 1990. Það gerði skatt-
stjóri hins vegar ekki og tilkynnti heldur 
ekki stefnda um ástæður þess. Af þessum 
sökum gat stefndi ekki litið á sinnuleysi 
skattstjóra um að sýna framtalsskilum 
hans viðbrögð sem ótvírætt merki um að 
gjöld yrðu lögð á hann í einu lagi þegar 
leidd hefðu verið til lykta álitaefni um 
sjálfstæða skattaðild hans með úrlausn 
um kæru vegna gjalda ársins 1988, en 
að þessu leyti eru atvik málsins mjög á 
annan veg en í því máli, sem leyst var 
úr með fyrrnefndum dómi í dómasafni 
1997, bls. 3274. Gat skattstjóri því ekki 
geymt sér á þennan hátt með öllu að 
leggja á stefnda gjöld árið 1989 og síðar 
í því skjóli einu að óútkljáð væri deila 
um hvort hann gæti verið sjálfstæður 
skattaðili.

Þótt skattstjóri hafi ekki lagt á gjöld 
jafnóðum eftir skattframtölum stefnda 
1989 til 1992 gat hann beitt heimild 
samkvæmt lokaorðum 2. málsliðar 2. 
mgr. 96. gr. laga nr. 75/1981 til frum-
álagningar gjalda á síðari stigum. Slíka 
álagningu verður að telja endurákvörðun 
skatts í skilningi 97. gr. sömu laga. Þrátt 
fyrir álitaefni um sjálfstæða skattaðild 
stefnda voru ekki á framtölum hans 
annmarkar, sem girt gátu fyrir að gjöld 
yrðu að öllu leyti lögð á samkvæmt þeim, 
enda var ótvírætt viðurkennt með fyrr-
greindum ummælum í bréfi skattstjóra 
18. júní 1990 að leggja mætti skatt-
framtal stefnda 1988 til grundvallar 
álagningu, þótt ágreiningur væri um 
þetta efni. Eru atvik hér með þeim hætti, 
sem um ræðir í 2. mgr. 97. gr. laga nr. 
75/1981. Var heimild skattstjóra til að 
leggja gjöld á stefnda samkvæmt skatt-
framtölum hans 1989 til 1992 því fallin 
niður 6. desember 1994.“

Komið verður inn á það sem skilur 
þessi tvö mál að í næsta kafla hér á 
eftir í umfjöllun um fyrningartíma 
endurákvarðana. 

IV
Álagsbeiting og tímamörk 

endurákvarðana

Í lokamálslið 2. mgr. 96. gr. segir að 
gæta skuli ákvæða 108. gr. tsl. um álag 
á skattstofna eftir því sem við á. Þá gilda 
ákvæði 97. gr. tsl. um tímamörk endur-
ákvörðunar á grundvelli 2. mgr. 96. gr. 
á sama hátt og um endurákvarðanir 
samkvæmt 1. mgr. hennar. Verður hér 
gerð grein fyrir þessu tvennu gagnvart 
hverju tilbrigði 2. mgr. 96. gr. fyrir sig. 
Engin umfjöllun verður hér um 3. mgr. 
108. gr. tsl. sem kveður á um hvenær 
óheimilt er að beita álagi samkvæmt 1. 
og 2. mgr. hennar. Þá standa heldur ekki 
efni til að fjalla um nýtilkomna sérreglu 
um 10 ára fyrningartíma í 2. málsl. 1. 
mgr. 97. gr. tsl.

A. Álagsbeiting:

1.  Hækkun áætlunar þegar ekki 
hefur verið talið fram

Við áætlun skattstofna vegna vöntunar 
á framtali er heimilt að beita 15% álagi 
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þó að teknu tilliti til innborgaðrar stað-
greiðslu, sbr. 1. mgr. 108. gr. tsl. Þegar slík 
áætlun er hækkuð með stoð í 2. mgr. 96. 
gr. er einungis hægt að beita 15% álagi 
á þá hækkun þar sem hún fellur eins og 
fyrri áætlunin undir álagsheimild 1. mgr. 
108. gr. Er því ekki litið á þessa hækkun 
sem vantalda tekjuviðbót sem falli undir 
25% álagsheimild 2. mgr. 108. gr. tsl. 
enda á sú málsgrein einungis við þegar 
skattframtali hefur verið skilað. Á þetta 
reyndi í úrskurði yfirskattanefndar nr. 
258/2011 þar sem ríkisskattstjóri beitti 
25% álagi við þessar kringumstæður en 
því hafnaði yfirskattanefnd: „Með því að 
hin kærða endurákvörðun ríkisskattstjóra 
gjaldárið 2008 varðar hækkun áætlunar 
sökum þess að kærendur höfðu ekki talið 
fram til skatts umrætt gjaldár verður að líta 
svo á að um álagsákvörðun hafi borið að 
fara eftir ákvæðum 1. mgr. 108. gr. laga nr. 
90/2003 en ekki 2. mgr. sömu lagagreinar.“
Þó það sé eilítið utan efnis þessarar 
greinar er rétt að geta þess að hið sama á 

við um afgreiðslu síðbúinna framtala sem 
ryðja áætlunum, hvort heldur málin eru 
afgreidd í kjölfar kæru samkvæmt 99. gr. 
tsl. eða erindis samkvæmt 2. mgr. 101. gr. 
tsl., að áfram helst 15% álag7 á hina nýju 
skattstofna og þannig óheimilt að beita 
25% álagi þó þeir hækki frá þeirri áætlun 
sem á var byggt. Hér er ekki um vantalda 
skattstofna í venjubundnum skilningi að 
ræða og er því álagsheimild á skattstofna 
síðbúinna framtala ætíð byggð á 1. mgr. 

108. gr. tsl. Annað mál er að komi til 
efnisbreytinga við þessa afgreiðslu fram-
talanna getur hækkun skattstofns af 
þeim sökum sætt 25% álagi skv. 2. mgr. 
108. gr. Hins vegar er óheimilt að nota 
að auki 15% álag á þennan hluta skatt-
stofnsins þannig að álagið verður aldrei 
umfram 25%. Á þann hluta hins fram-
talda skattstofns sem engum breytingum 
sætir gildir svo 15% álagsheimildin.

2.  Hækkun álagningar sem 
byggir á framtali

Augljóslega er óheimilt að beita 
álagi þegar leiðrétt (endurákvörðuð) 
er röng álagning vegna mistaka 
álagningaraðilans og gildir þá einu hvort 
framteljandinn var grandlaus eða ekki 
um hina of lágu álagningu.

Ekki er lagaheimild fyrir því að beita 
álagi á þær breytingar sem gerðar eru 
fyrir álagningu með stoð í 2. eða 3. 
málsl. 1. mgr. 95. gr. tsl., sbr. úrskurð 
ríkisskattanefndar nr. 327/1982. Fari 

breytingar af þessu tagi ekki fram fyrr 
en eftir lok álagningar er hins vegar 
efnisleg lagaheimild fyrir álagsbeitingu 
til staðar, sbr. 2. mgr. 108. gr. tsl. Yfir-
skattanefnd hefur þó ekki fallist á álag 
í þessum tilvikum, sbr. úrskurði hennar 
nr. 845/1998, 139/2013 og 95/2018 sem 
varða vanframtalin laun og útborgun 
úr stofnsjóði samvinnufélags. Í úrskurð-
unum er ekki með beinum hætti vísað 
til jafnræðis8, heldur til þess að beiting 

álagsheimildarinnar hafi ekki verið 
nægilega rökstudd þegar virt er breyt-
ingaheimild ríkisskattstjóra samkvæmt 
3. málslið 1. mgr. 95. gr. tsl. Augljóst er 
þó að niðurstaðan byggir á því að rök-
styðja þurfi sérstaklega álagsbeitinguna 
út frá því misræmi sem hlýst af álagi á 
samskonar breytingar af hálfu ríkisskatt-
stjóra eftir því hvort þær eru gerðar fyrir 
álagningu samkvæmt 1. mgr. 95. gr. tsl. 
eða að lokinni álagningu samkvæmt 
1. og 5. mgr. 96. gr. (endurákvörðun).  
Í síðarnefnda úrskurðinum segir:

„Í fyrirspurnarbréfi ríkisskattstjóra, dags. 
24. janúar 2012, kemur fram að upplýs-
ingar um greindar launatekjur kæranda að 
fjárhæð 1.325.759 kr. frá P […] ehf. komi 
fram á launamiða frá félaginu. Þá komu 
upplýsingar um launatekjur kæranda frá 
félaginu fram í staðgreiðsluskrá. Sam-
kvæmt þessu þykir bera að byggja á því 
að þessar upplýsingar hafi legið fyrir ríkis-
skattstjóra fyrir lok almennrar álagningar 
opinberra gjalda gjaldárið 2011, enda 
benda gögn málsins til þess, sbr. m.a. 
skiladag skattframtals félagsins hinn 4. 
júlí 2011. Þegar til þessa er litið og að virtri 
heimild ríkisskattstjóra til leiðréttinga á 
einstökum liðum skattframtals, sbr. 3. 
málsl. 1. mgr. 95. gr. laga nr. 90/2003, 
svo sem það ákvæði hefur verið skilið 
og skýrt í úrskurðaframkvæmd, verður 
naumast talið að hin kærða ákvörðun 
ríkisskattstjóra um beitingu álags sam-
kvæmt heimildarákvæði 2. mgr. 108. gr. 
laga nr. 90/2003 sé nægilega rökstudd. 
Álagið er því fellt niður.“9

3. Álagning féll niður 
Þegar ekki hefur verið lagt á þrátt fyrir 
fyrirliggjandi framtal, sem ekki hefur 
verið hafnað, er enginn grundvöllur til 
álagsbeitingar þegar svo síðar kemur til 
álagningar enda er hér ekki við fram-
teljandann að sakast. En er jafn ljóst 
hvernig með á að fara þegar engu fram-
tali var til að dreifa og engri álagningu? 
Hér hefði átt að áætla skattstofninn strax 
við frumálagningu og endurákvörðun 
verður því í formi áætlunar hafi framtal 
ekki borist þegar hún fer fram. Ljóst er 
að við hina síðbúnu áætlun gildir 15% 
álagsheimild 1. mgr. 108. gr. tsl. en ekki 

7  Hafi framtali verið skilað fyrir álagningarlok (framlagningardag álagningarskráa) má þó hæst beita 10% álagi, sbr. 4. málsl. 1. mgr. 108. gr. tsl. þó 
svo 15% álagi hafi verið beitt á hina áætluðu skattstofna.

8  Hér má geta þess að skattkrafan myndast fyrst þegar endurákvörðunin á sér stað og er því vaxtalaus jafnvel þó hún fari fram rúmu hálfu öðru ári 
frá frumálagningu. Það er þó viðtekin túlkun að þetta hafi ekkert vægi við það hvort beita eigi álagsheimild 108. gr. tsl. eða ekki.

9  Þessi breytingaheimild tekur ekki til vantalinna verktakagreiðslna og er því 25% álagi að öllu jöfnu beitt við endurákvarðanir vegna þeirra, sbr. 
úrskurð yfirskattanefndar nr. 492/2002, enda ber að fara með slík mál eftir 1. mgr. 96. gr. en ekki 2. mgr. hennar.

Augljóst er þó að niðurstaðan byggir á því að 
rökstyðja þurfi sérstaklega álagsbeitinguna út 
frá því misræmi sem hlýst af álagi á samskonar 
breytingar af hálfu ríkisskattstjóra eftir því hvort 
þær eru gerðar fyrir álagningu samkvæmt  
1. mgr. 95. gr. tsl. eða að lokinni álagningu
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25% álag samkvæmt 2. mgr. hennar, 
enda einskorðast síðarnefnda máls-
greinin við vantaldar tekjur samkvæmt 
skiluðu skattframtali.

B.  Fyrningartími endurákvarðana

1. Hækkun áætlunar þegar ekki 
hefur verið talið fram
Í þessum málum gildir 6 ára tímarammi 
til endurupptöku samkvæmt 1. málsl. 1. 
mgr. 97. gr. tsl. Hér er ekkert framtal fyrir-
liggjandi og af sjálfu leiðir þá að engu er 
fyrir að fara sem ráða mátti af framtali 
sem er grundvöllur þess að tveggja ára 
regla 2. mgr. 97. gr. eigi við.

2.  Hækkun álagningar sem 
byggir á framtali

Samkvæmt þeirri viðteknu lagatúlkun að 
tengja 2. mgr. 97. gr. tsl. við breytingar 
sem gera má á skattframtali fyrir 
álagningu með stoð í 2. eða 3. málsl. 
1. mgr. 95. gr. tsl. er ljóst að tveggja ára 
endurupptökutími 2. mgr. 97. gr. tsl. 
gildir þegar slíkar breytingar eiga sér 
fyrst stað með endurákvörðun. Þessar 
endurákvarðanir á skattframtölum 2018 
er því einungis unnt að framkvæma 
til ársloka 2019 eins og þessi tímamörk 
hafa verið túlkuð af yfirskattanefnd og 
dómstólum. Af sjálfu leiðir að hið sama 
gildir um ranga álagningu sakir mistaka 
álagningaraðilans enda er þá um að ræða 
rétta framtalsgerð hvað viðvíkur því sem 
endurákvörðunin lýtur að. Sjá nánar um 
afmörkun 2. mgr. 97. gr. tsl. gagnvart 1. 
mgr. hennar í grein undirritaðs í Tíund 
– ágúst 2016.

3. Álagning féll niður
Yfirhöfuð er við skattyfirvöld að sakast 
þegar ekki er lagt á framtal sem skilað 
hefur sér til álagningar og því gildir 2ja 
ára regla 2. mgr. 97. gr. tsl., sbr. dóm 
Hæstaréttar frá 18. júní 1999 í málinu 
nr. 32/1999 (Boðeind sf.) sem getið er 
um hér að framan. Að samskonar niður-
stöðu hafði yfirskattanefnd komist í 
úrskurði nr. 5/1998:

„Fyrir skattstjóra lá skattframtal um-
rædds sameignarfélags árið 1994 sem 
borist hafði skattstjóra 24. maí 1994 

samkvæmt áritun hans á framtalið 
um móttöku þess, en út af fyrir sig er 
ekki um það deilt að byggja mátti rétta 
álagningu á framtalinu. Þá þegar lá fyrir 
að skattstjóri hafði fallist á sjálfstæða 
skattskyldu sameignarfélagsins við með-
ferð skattframtals þess árið 1993 sem 
hann lagði til grundvallar við almenna 
álagningu opinberra gjalda gjaldárið 
1993. Allt að einu lét skattstjóri hjá líða 
að leggja á skattframtal félagsins gjald-
árið 1994 og tók enga afstöðu til þess, 
sbr. 1. mgr. 95. gr. laga nr. 75/1981, um 
tekjuskatt og eignarskatt. Sætti félagið 

því engri álagningu gjaldárið 1994, að 
undanskildu markaðsgjaldi og trygginga-
gjaldi, við almenna álagningu það ár. Það 
var fyrst með endurákvörðun skattstjóra, 
dags. 10. apríl 1996, sbr. 2. málsl. 2. 
mgr. 96. gr. laga nr. 75/1981, að hin um-
deilda álagning vegna gjaldársins 1994 
fór fram á sameignarfélagið. Af hálfu 
skattstjóra hefur ekki annað komið fram 
um ástæður fyrir því [að] eigi var lagt 
á sameignarfélagið fyrr en raun ber 
vitni en að láðst hafi að leggja á, sbr. 
bréf skattstjóra, dags. 22. febrúar 1996. 
Samkvæmt þessu og með sérstakri skír-
skotun til þess að afstaða skattstjóra til 
sjálfstæðrar skattskyldu félagsins lá þegar 
fyrir við álagningu gjaldárið 1993 verður 
að telja að 2. mgr. 97. gr. laga nr. 75/1981 
taki til þeirrar endurákvörðunar sem í 
málinu greinir, enda verður ekki annað 
séð en að skilyrði greinarinnar hafi verið 
uppfyllt og ekki verður talið að aðstæður 
séu með hliðstæðum hætti og á reyndi í 
dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. nóvem-
ber 1997 í málinu nr. 51/1997: Íslenska 

ríkið gegn I. Magnússyni sf. Hin umdeilda 
endurákvörðun fór fram 10. apríl 1996. 
Var þá liðinn sá tímafrestur sem settur er 
fyrir endurákvörðunum í 2. mgr. 97. gr. 
laga nr. 75/1981. Ber því að taka kröfu 
kæranda til greina.“

Aðstæður geta þó verið þær að 6 ára 
regla 1. málsl. 1. mgr. 97. gr. tsl. eigi 
við, sbr. dóm Hæstaréttar 1997:3274 (I. 
Magnússon sf.) sem einnig er gerð grein 
fyrir hér að framan. Byggði niðurstaða 
þess dóms á því að skattstjóri hefði 
verið að fylgja eftir fyrri ákvörðun sinni 

um að viðkomandi sameignarfélag upp-
fyllti ekki skilyrði 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
tsl. til að teljast sjálfstæður skattaðili. 
Kæra vegna þeirrar ákvörðunar var 
enn óafgreidd hjá ríkisskattanefnd 
þegar þau framtöl bárust sem skatt-
stjóri lagði ekki á og sagði í dóminum 
að félaginu hefði mátt vera ljóst að til 
álagningar myndi koma á framtölin 
sneri ríkisskattanefnd við úrskurði 
skattstjóra. Í hinum tveimur málunum 
sagði hins vegar að skattstjóri hafi ekki 
fylgt eftir ákvörðun sinni um sjálfstæða 
skattaðild viðkomandi félags vegna 
álagningarársins á undan (yfirskatta-
nefnd nr. 5/1988) og í máli Boðeindar 
sf. sagði Hæstiréttur að ágreiningur um 
sjálfstæða skattaðild hafi á engan hátt 
hindrað skattstjóra í að leggja þessi árin 
gjöld á félagið að minnsta kosti í sama 
mæli og gert var við álagningu 1988 
og með fyrrgreindri ákvörðun hans 
18. júní 1990. Það hafi skattstjóri hins 
vegar ekki gert og ekki heldur tilkynnt 
um ástæður þess.

Þessar endurákvarðanir á skattframtölum 2018 
er því einungis unnt að framkvæma til ársloka 
2019 eins og þessi tímamörk hafa verið túlkuð 
af yfirskattanefnd og dómstólum
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Með dómi Landsréttar sem kveðinn 
var upp 22. júní 2018 var fjárnám í 
fasteign varnaraðila staðfest. 

Sóknaraðili máls var Sýslumaðurinn á 
Suðurnesjum, en hann kærði úrskurð 
héraðsdóms sem fellt hafði úr gildi 
fjárnám sýslumanns í fasteign varnar-
aðila til tryggingar kröfu um vangreidd 
opinber gjöld fyrrum sambúðarmanns 
hennar.

Málsástæður varnaraðila fyrir Lands-
rétti voru af ýmsum toga. Þannig reisti 
varnaraðili kröfur sínar m.a. á því að 
sýslumaður hafi verið vanhæfur við fjár-
námsgerðina, að krafan hafi verið niður 
fallin vegna tómlætis, að óheimilt hafi 
verið að gera fjárnám fyrir kröfunni í 
heimili hennar, sbr. lögjöfnun frá 1. mgr. 
8. gr. laga nr. 32/2009, um ábyrgðamenn, 
að fullnustugerðin hafi vegið að friðhelgi 
heimilis hennar sem varin sé af 1. mgr. 
71. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 8. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 
lög nr. 62/1994, og að meðalhófs hafi 
ekki verið gætt við ráðstöfunina eins 
og atvikum væri háttað. Einnig að með 
aðfarargerðinni hafi varnaraðili verið 
látin bera ábyrgð á refsingu fyrrum sam-
búðarmanns síns sem stangist á við 1. 
mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 
7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
Auk framanritaðs byggði varnaraðili á 
því að fyrrum sambúðarmaður hennar 

hafi ekki notið andmælaréttar áður 
en tekjuskattur hans hafi verið endur-
ákvarðaður, enda hafi ríkisskattstjóri 
sent tilkynningar um meðferð skatta-
málsins á eldra lögheimili skattaðilans 
eftir að hann flutti af landi brott. Þá hafi 
hún ekki notið andmælaréttar áður en 
ábyrgð hennar á fjárskuldbindingunni 
hafi verið slegið fastri, en ekki standist að 
hún beri ábyrgð á greiðslu skuldar sem 
rekja megi til stjórnsýslumáls sem hún 
hafi ekki átt aðild að.

Landsréttur fjallaði um það hvernig 
skýra bæri hugtakið „aðili máls“, sbr. 
stjórnsýslulög nr. 37/1993, en eingöngu 
aðili máls hafi rétt til andmæla. Lands-
réttur lagði dóm Hæstaréttar Íslands frá 
28. ágúst 2017 í máli nr. 426/2017 til 
grundvallar við úrlausn á því álitaefni 
hvort varnaraðili gæti haft aðild að máli 
fyrrum sambúðarmanns. Í forsendum 
niðurstöðu Landsréttar segir að í dómi 
Hæstaréttar sé afdráttarlaust tekið af 
skarið um að maður eigi ekki aðild að 
máli er lúti að endurákvörðun skatta 
fyrrum sambúðaraðila viðkomandi sem 
sjálfstæðs skattaðila, þrátt fyrir óskipta 
ábyrgð þeirra á skattgreiðslum hvors 
annars. Andmælaréttur varnaraðila nái 
því ekki til máls um endurákvörðun á 
skatti fyrrum sambúðarmanns. Varnar-
aðili beri lögákveðna sjálfskuldarábyrgð 
á greiðslu þeirra skatta samkvæmt 1. 
og 6. mgr. 116. gr. laga nr. 90/2003. 
Sóknaraðili sem innheimtumaður 
skatta hafi verið bundinn af álagningu 
skattsins og hafi ekki tekið stjórnvalds-
ákvörðun um skuldarábyrgð varnaraðila. 
Í ljósi framanritaðs var þeirri málsástæðu 
varnaraðila hafnað að ekki hafi verið 
gætt að andmælarétti hennar. Hvað 
andmælarétt fyrrum sambýlismanns 
varðar segir að í greinargerð varnaraðila 
í héraði hafi verið vikið að því að fyrr-
verandi sambúðarmaður hafi ekki notið 
andmælaréttar. Það hafi hins vegar verið 
án frekari rökstuðnings og því komi þessi 
málsástæða ekki til álita við úrlausn 
málsins fyrir Landsrétti.

Landsréttur kvað í ljósi viðmiða 
sem mótast hafi í dómaframkvæmd 
Mannréttindadómstóls Evrópu engan 

Dómur Landsréttar í máli nr. 424/2018

Fjárnám - andmælaréttur - stjórnarskrá

Í forsendum niðurstöðu Landsréttar segir að í 
dómi Hæstaréttar sé afdráttarlaust tekið af skarið 
um að maður eigi ekki aðild að máli er lúti að 
endurákvörðun skatta fyrrum sambúðaraðila 
viðkomandi sem sjálfstæðs skattaðila, þrátt fyrir 
óskipta ábyrgð þeirra á skattgreiðslum hvors annars
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ágreining vera um að hækkun á tekju-
skattsstofni fyrrum sambúðarmanns 
varnaraðila fæli í sér refsingu í skilningi 
1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála Evr-
ópu. Þó standi hvorki það ákvæði né 1. 
mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar í vegi fyrir 
því að ákveðið sé með lögum að annar 
en sakborningur beri greiðsluábyrgð 
á fésektum en ýmis dæmi séu um það 
í löggjöf. Skýrt sé kveðið á um óskipta 
greiðsluábyrgð sambúðaraðila á sköttum 
í 1. mgr. 116. gr. laga nr. 90/2003, enda 
hafi þau verið samsköttuð. 

Ekki var ágreiningur um að varnar-
aðili og þáverandi sambúðarmaður 
hennar skiluðu sameiginlegum skatt-
framtölum þau ár sem málið varðar 
og að skattafsláttur hans hafi verið 

millifærður til lækkunar á opinberum 
gjöldum hennar. Sjálfskuldarábyrgð 
varnaraðila á sköttum fyrrum maka hafi 
stofnast með því að þau hafi verið sam-
sköttuð umrædd ár. Hvorki í lögum nr. 
90/2003 né lögum nr. 90/1989 séu reistar 
skorður við því að fullnustu sé leitað í 
fasteign í eigu gerðarþola sem beri sjálf-
skuldarábyrgð á sköttum fyrri maka, 
jafnvel þó að um heimili gerðarþola sé 
að ræða. Ekki komi til álita að lögjafna 
frá 1. mgr. 8. gr. laga nr. 32/2009, um 
ábyrgðamenn. Þá megi takmarka frið-
helgi heimilis ef brýna nauðsyn beri 
til vegna réttinda annarra, sbr. 3. mgr. 
71. gr. stjórnarskrárinnar, og hliðstæðar 
takmarkanir séu heimilar samkvæmt 
2. mgr. 8. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu. Augljósir almannahagsmunir 
krefjist þess að skattar séu innheimtir 
á jafnræðisgrundvelli í almannaþágu. 
Landsréttur féllst ekki á að gengið hafi 
verði lengra við takmörkun á friðhelgi 
varnaraðila en nauðsynlegt var til að ná 
lögmætu markmiði um að tryggja efndir 
á greiðslu skattsins. Að framangreindu 
virtu féllst Landsréttur ekki á að fjár-
nám sýslumannsins hafi farið í bága við 
tilgreind ákvæði stjórnarskrár eða mann-
réttindasáttmála Evrópu. Þá var ekki 
fallist á aðrar málsástæður varnaraðila.

Samkvæmt framansögðu var fjárnám 
Sýslumannsins á Suðurnesjum í fasteign 
varnarðila staðfest. Málskostnaður í héraði 
og kærumálskostnaður var felldur niður.

Með dómi héraðsdóms Reykjavíkur, 
sem kveðinn var upp hinn 3. maí 
2018, var íslenska ríkið sýknað af 
kröfum Einars G. Guðmundssonar 
og Sonju Wium Brynjólfsdóttur.

Málavextir eru þeir að stefnendur gengu 
frá sölu jarðarinnar Neðri-Mýrar í Refa-
sveit í Austur-Húnavatnssýslu á árinu 
2011. Kaupverðið var samtals 55.000.000 
kr. sem var sundurliðað með eftirfarandi 
hætti: Íbúðarhús 25.000.000 kr., útihús 
3.000.000 kr., veiðihlunnindi 1.500.000 
kr., ræktun 2.000.000 kr., land 6.000.000 
kr., og 17.500.000 kr. fyrir bústofn, vélar, 
sauðfjárkvóta og mjólkurkvóta.

Að undangenginni fyrirspurn ríkis-
skattstjóra og svari umboðsmanns 
stefnenda tilkynnti ríkisskattstjóri 
stefnendum að fyrirhugað væri að 
endurákvarða opinber gjöld þeirra fyrir 
gjaldárið 2012. Væri m.a. fyrirhugað 
að skipta söluverði fasteigna að Neðri-
Mýrum í samræmi við fasteignamat í 
stað kaupsamnings, sbr. 1. mgr. 26. gr. 
laga nr. 90/2003. Þar sem fasteignamat 
á söludegi lægi ekki fyrir yrði stuðst við 
síðasta þekkta fasteignamat sem væri 
frá áramótum 2010. Gerð var töluleg 

grein fyrir skiptingu og tekið fram að 
fyrirhugað væri að beita álagi á hækkun 
gjaldstofna samkvæmt 2. mgr. 108. gr. 
laga nr. 90/2003.

Stefnendur kröfðust þess að fallið 
yrði frá fyrirhugaðri endurákvörðun og 
byggðu aðallega á því að hún bryti gegn 
65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar. Til vara 
var þess krafist að við útreikning á sölu-

hagnaði yrði byggt á nýju fasteignamati 
sem tók gildi 1. janúar 2013 þar sem það 
gæfi réttari mynd af raunverulegum 
hagnaði. Þá var þess krafist að fallið yrði 
frá álagsbeitingu.

Ríkisskattstjóri féllst ekki á að falla frá 
fyrirhugaðri endurákvörðun. Stjórnvöld 
væru bundin af ákvæðum settra laga 

og ágreiningur um gildi laga gagnvart 
stjórnarskrá skyldi borinn undir dóm-
stóla. Úrskurður ríkisskattstjóra í máli 
stefnenda var kveðinn upp 5. mars 2013 
þar sem söluhagnaður var ákveðinn 
í samræmi við 1. mgr. 26. gr. laga nr. 
90/2003 og álagi bætt við samkvæmt 2. 
mgr. 108. gr. laganna. Fallist var á vara-
kröfu stefnenda um að styðjast við nýtt 

fasteignamat frá 1. janúar 2013 við út-
reikning söluhagnaðar, og stefnendum 
gert að greiða samtals 9.681.504 kr. að 
teknu tilliti til álags.

Stefnendur kærðu úrskurðinn til yfir-
skattanefndar 22. apríl 2013 þar sem ekki 
var gerður ágreiningur um skiptingu 
söluverðs jarðarinnar á einstakar eignir 

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-1299/2017

Skipting söluverðs á fasteignir - álag - 
samningafrelsi - jafnræði - stjórnarskrá

Stefnendur kröfðust þess að fallið yrði frá 
fyrirhugaðri endurákvörðun og byggðu 
aðallega á því að hún bryti gegn 65. og 
72. gr. stjórnarskrárinnar
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í samræmi við fasteignamat á söludegi, 
en þess krafist að álagsbeiting yrði felld 
úr gildi. Þrátt fyrir framanritað byggði 
krafan um niðurfellingu álagsbeitingar 
öðrum þræði á því að ekki yrði séð af 
úrskurðasafni yfirskattanefndar að 1. 
mgr. 26. gr. laga nr. 90/2003 hafi verið 
beitt í tíð yfirskattanefndar. Nefndin tók 
ekki undir það með stefnendum og vísaði 
til úrskurða nefndarinnar því til stuðn-
ings sem og dóms Hæstaréttar í máli nr. 
150/1997. Þá hafnaði nefndin kröfunni 
um niðurfellingu álags.

Stefnendur inntu greiðslu af hendi 
með fyrirvara og áskilnaði um að endur-
greiðslu yrði krafist. Hinn 23. ágúst lá 
fyrir mat um hvernig bæri að skipta heild-
arverðmæti á íbúðarhús, útihús, ræktun 
og land jarðarinnar, en matsmaður var 
dómkvaddur að beiðni stefnenda. Niður-
staða matsgerðarinnar var sú að eðlilegt 
söluverð jarðarinnar að undanskildum 
bústofni, vélum, sauðfjárkvóta og mjólk-
urkvóta, hefði verið 37.500.000 krónur. 
Taldi matsmaður að rétt hafi verið að 
sundurliða kaupverð með eftirfarandi 
hætti: íbúðarhús 18.000.000 kr., útihús 
7.000.000 kr., veiðihlunnindi 1.500.000 
kr., ræktun 2.700.000 kr. og beitiland 
8.300.000 kr. Þá taldi hann að fasteigna-
mat jarðarinnar í september 2011 hafi 
ekki endurspeglað raunverulegt verð-
mæti hvers matshluta hennar.

Fyrir héraðsdómi kröfðust stefnendur 
að úrskurðir ríkisskattstjóra og yfirskatta-

nefndar yrðu felldir úr gildi og var, með 
sama hætti og fyrr, byggt á því að endur-
ákvörðun opinberra gjalda hafi brotið 
gegn 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar. 
Var meðal annars vísað til þess að samn-
ingafrelsi ætti að ríkja við sölu fasteigna 
þannig að kaupandi og seljandi gætu 
samið um kaup- og söluverð í samræmi 
við þeirra mat á verðmæti viðkomandi 
eigna. Ef ákvæði 26. gr. laga nr. 90/2003 
skerði samningafrelsi manna fari það í 
bága við 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þá var 
vísað til þess að það fasteignamat sem 
ríkisskattstjóri hafi lagt til grundvallar 
hafi verið fjarri því að endurspegla raun-
verulegt verðmæti hvers matshluta.

Ríkisskattstjóri krafðist þess að mál-
inu yrði vísað frá dómi án kröfu, m.a. á 
þeim forsendum að þar sem stefnendur 
hefðu eingöngu kært álagsbeitingu 
til yfirskattanefndar yrði að leggja til 
grundvallar að þau hafi fallist á úrskurð 
ríkisskattstjóra um endurákvörðun opin-
berra gjalda á grundvelli 26. gr. laga nr. 
90/2003. Dómstólum bæri að endur-
skoða úrskurði yfirskattanefndar sem 
væru fullnaðarúrskurðir á stjórnsýslu-
stigi. Þá var á því byggt að farið hafi verið 
að lögum við endurákvörðun opinberra 
gjalda og ákvörðun um álag, og því mót-
mælt að 1. mgr. 26. gr. laga nr. 90/2003 
bryti gegn ákvæðum stjórnarskrár.

Í niðurstöðu héraðsdóms var ekki fall-
ist á þá röksemd ríkisskattstjóra að tæma 
bæri kæruleið til nefndarinnar áður 

en hægt væri að bera ágreining undir 
dómstóla og var málið því tekið til efnis-
meðferðar. Dómstóllinn kvað það vera 
skýrt af orðalagi 26. gr. laga nr. 90/2003 
að leggja beri fasteignamat til grundvallar 
við útreikning á söluhagnaði og að ekki 
væri gert ráð fyrir frávikum frá þeirri 
reglu. Samningur aðila um skiptingu sölu-
verðs gæti ekki raskað þeirri skattalegu 
útreikningsreglu sem fælist í ákvæðinu. 
Héraðsdómur benti á að stefnendur hafi 
ekki nýtt úrræði laga nr. 6/2001 til að 
leita leiðréttingar á fasteignamati jarðar-
innar eða einstakra matshluta, sbr. 1. 
mgr. 31. og 1. mgr. 34. gr. laganna, og að 
ákvörðun Þjóðskrár um fasteignamatið 
yrði ekki haggað með þessari málsókn. 
Var ekki fallist á að beiting ákvæðisins 
gagnvart stefnendum hafi brotið gegn 72. 
gr. stjórnarskrárinnar. Þá var ekki fallist 
á að meðferð skattyfirvalda hafi brotið 
í bága við jafnræði skattgreiðenda sam-
kvæmt 65. gr. stjórnarskrárinnar. Þvert 
á móti myndi það fara í bága við jafn-
ræðisreglu stjórnarskrár væri stefnendum 
heimilað að leggja samning um skiptingu 
söluverðs til grundvallar skattlagningu 
á meðan aðrir skattgreiðendur væru 
bundnir af fyrirmælum 1. mgr. 26. gr. 
laga nr. 90/2003.

Samkvæmt öllu framanrituðu var íslenska 
ríkið sýknað af kröfum stefnenda og 
stefnendum gert að greiða 800.000 kr. í 
málskostnað.
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Bindandi álit
A F  V E T T V A N G I  S K A T T A R É T T A R

Álit 6/18
Breyting á ósjálfstæðum 
skattaðilum – samlagsfélög 
– skattskylda – samsköttun 
samstæða
A ehf. er móðurfélag B ehf. og C ehf. 
og eru bæði félögin 100% í eigu félags-
ins. A ehf. á einnig 99,99% hlut í D slhf. 
og E slhf. sem bæði eru ósjálfstæðir 
skattaðilar. Á móti A ehf. á dótturfélagið 
C ehf. 0.01% hlut í D slhf. og B ehf. á 
0,01% hlut í E slhf.

Álitsbeiðendur hyggjast endurskipu-
leggja félagasamstæðuna á þann veg 
að breyta D slhf. og E slhf. í hlutafélög 
á grundvelli sértækrar heimildar sam-
kvæmt 163. gr. laga nr. 2/1995, um 
hlutafélög. Tilgangurinn með fyrir-
hugaðri endurskipulagningu er sagður 
að samræma og einfalda samstæðuna. 
Jafnframt sé fyrirhugað að félögin verði 
hluti af samsköttun samstæðunnar. 

Óskað var eftir að ríkisskattstjóri stað-
festi eftirfarandi með bindandi áliti:

1. Að fyrirhuguð breyting á ósjálfstæðu 
skattaðilunum E slhf. og D slhf. í 
hlutafélög, sbr. 3. mgr. 163. gr. laga 
nr. 2/1995 um hlutafélög, sé heimil 
samkvæmt lögum nr. 90/2003 um 
tekjuskatt og að fyrirhuguð breyting 
hafi ekki í för með sér skattlagningu.

2. Að félögunum E slhf. og D slhf. verði 
eftir breytingu í hlutafélög veitt sam-
sköttun með samstæðunni.

Í bindandi áliti ríkisskattstjóra kemur 
fram að samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 2. 
gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, 
hvíli full og ótakmörkuð skattskylda á 
skráðum hlutafélögum og einkahluta-
félögum, svo og samlagshlutafélögum, 

enda sé þess óskað við skráningu að sam-
lagshlutafélagið sé sjálfstæður skattaðili. 
Því sé ljóst að tilteknir lögaðilar búi við 
þá sérstöðu í skattalegu tilliti að geta, 
samkvæmt ákvörðun eigenda og að upp-
fylltum lagaskilyrðum, valið um hvort 
félag beri sjálfstæða eða ósjálfstæða 
skattaðild. Við fyrirhugaða breytingu 
félaganna úr samlagshlutafélögum í 
hlutafélög á grundvelli 163. gr. laga um 
hlutafélög tapi álitsbeiðendur því vali og 
verði hlutafélögin að uppfylltum form-
kröfum sjálfstæðir skattaðilar samkvæmt 
1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003 
og beri þannig fulla og ótakmarkaða 
skattskyldu. 

Í bindandi áliti ríkisskattsstjóra kemur 
fram að við þá breytingu sem um ræðir 
verði þáttaskil í rekstri og skattaðild sam-
lagshlutafélaganna þannig að rekstri 
hinna ósjálfstæðu skattaðila ljúki. Við 
þær aðstæður og þau þáttaskil skuli skatt-
leggja tekjur og eignir hinna ósjálfstæðu 
skattaðila hjá félagsaðilum í samræmi 
við 3. mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003 vegna 
síðustu rekstrartímabila samlagshluta-
félaganna, þ.e. frá upphafi árs og allt þar 
til hlutafélögin hafa hvort um sig form-
lega tekið yfir rekstur þeirra og eignir og 
skuldir. Af framangreindri breytingu á 
skattaðild félaganna leiði uppskipting 
á skattalegum réttindum og skyldum, 
þannig að t.a.m. yfirfæranlegt tap til-
heyri þeim skattaréttarlegu skyldum og 
réttindum samlagshlutafélaganna, sem 
skipt var upp á eigendur til skattlagningar 
og flytjist því ekki yfir til hlutafélaganna 
með sama hætti og yrði með bókfærðar 
eignir félagsins. 

Ríkisskattstjóri bendir á að almennt 
verði að gera greinarmun á milli félaga-
réttar og skattaréttar. Við þær aðstæður 

að ekki sé full samkvæmni milli þess 
sem mælt er fyrir um í ákvæðum hluta-
félagalaga, s.s. um réttindi og skyldur við 
breytingar á formskipulagi félaga, og rétt-
aráhrifa tekjuskattslaga gagnvart sömu 
málsatvikum, séu tekjuskattslög ráðandi 
þegar reyni á hvernig fara skuli með í 
skattalegu tilliti. 

Með vísan til framangreinds var það 
niðurstaða ríkisskattstjóra að sam-
lagshlutafélögin beri ósjálfstæða 
skattskyldu til þess tímamarks að 
breyting verður á félagaformi á grund-
velli heimildar í 1. málsl. 1. mgr. 163. 
gr. laga nr. 2/1995. Við breytingu á 
félagaformi álitsbeiðenda, úr sam-
lagshlutafélögum í hlutafélög, hefjist 
sjálfstæð skattaðild hlutafélaganna. 
Skattaréttarleg réttindi og skyldur, 
þ.m.t. skattalegt tap E slhf. og D slhf., 
sem áður tilheyrðu eigendum, sbr. 3. 
mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003, myndu 
ekki flytjast til hlutafélaganna við 
breytinguna. Þá staðfesti ríkisskatt-
stjóri að álitsbeiðendunum E slhf. og 
D slhf. yrði eftir breytingu í hlutafélög 
heimil samsköttun með móðurfélag-
inu A ehf. enda væru skilyrði 2. mgr. 
55. gr. tekjuskattslaga uppfyllt. A ehf. 
eigi 99,99% hlut í E slhf. og D slhf. og 
muni því eftir breytinguna á félaga-
formi félaganna eiga 99,99% hlut í 
E hf. og D hf. Félögin hafi öll sama 
reikningsár og eignarhald A ehf. á fé-
lögunum hafi varað frá lokum árs 
2016. Álitsbeiðendur þyrftu þrátt fyrir 
niðurstöðu álitsins að sækja um sam-
sköttun til ríkisskattstjóra í samræmi 
við tilvitnað ákvæði.
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L o k a o r ð i ð

Þ að er síðsumarmorgunn, grasið er enn grænt og 
lauf á trjánum en haustið er handan við hornið. 
Veðrið er milt, andrúmsloftið ekki beint kalt, 

meira svona frískandi. Ég er fótgangandi, kominn hálfa 
leið í vinnuna eftir að hafa fylgt syni mínum í skólann. 
Vera Illugadóttir er í óða önn að varpa ljósi á mikilfeng-
lega sögulega atburði1 þegar hún er trufluð með óþarf-
lega frekjulegu hljóðmerki sem gefur til kynna að mér 
hafi borist tölvupóstur.

„Sælir kæru foreldrar. Það er ekki seinna vænna en að 
tilkynna um fyrsta lúsartilfellið!”

Lúsin boðar komu haustsins líkt og lóan vorsins. Með 
haustinu hefst svo rútínan og frelsi og sveigjanleiki 
sumarsins er að baki.

Fólk skiptist almennt í tvo hópa. Þeir sem taka þessum 
tímamótum fagnandi og geta ekki beðið eftir að óöld 
skipulagsleysis og óvæntra atburða líði undir lok og 
hinir sem fyllast trega yfir því að snúa aftur í viðjar 
hversdagsrútínunnar.

En hvaða áhrif hefur rútínan, nú eða rútínuleysið, á 
okkur? Samkvæmt há-ó-vísindalegri rannsókn minni 
geta fylgt því margir kostir að skapa sér rútínu. Ber þar 
helst að nefna bætt andleg heilsa. Rútína getur haldið 
aftur af streitu en of mikil streita hefur neikvæð áhrif á 
heilsuna almennt. Þá ýtir rútína undir betri og endur-
nærandi svefn. Þá getur rútína einnig stuðlað að heilsu-
samlegra líferni með því að skapa tíma til þess að 
stunda líkamsrækt eða undirbúa hollar og næringar-
ríkar máltíðir.2 

Þar með er þó ekki öll sagan sögð því það geta ákveðn-
ir kostir falist í því að brjóta upp sína daglegu rútínu. Til 
dæmis getur það aukið einbeitingu. Heilinn okkar er í 
stöðugri leit að nýjum og spennandi hlutum. Þetta 
getur leitt til þess að við slysumst til að kíkja á frétta-
síður eða samfélagsmiðla til að svala þessari þörf. Með 
því að brjóta upp okkar daglegu rútínu getum við full-
nægt þörf heilans fyrir ný og spennandi verkefni. Þá 
getur það haft jákvæð áhrif á minnið að breyta út af 
vananum. Að fara aðra leið í eða úr vinnu eða að taka 

Sindri Rafn Þrastarson

Lóan og lúsin
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stuttan göngutúr í hádeginu getur örvað þann hluta heil-
ans sem heldur utan um langtímaminnið. Sveigjanleiki í 
rútínu getur líka haft áhrif á sköpunargáfuna og hæfileik-
ann til þess að leysa vandamál. Síðast en ekki síst getur 
verið mikilvægt að sveigja út af hinni beinu braut rútín-
unnar til þess að skapa svigrúm til þess að endurmeta 
hana. Hvað í rútínunni er jákvætt og hvað er mögulega að 
færast í þá átt að verða að slæmum ávana? 3 

Rútínan hefur marga kosti í för með sér en þó getur einn-
ig verið gott að bregða út af henni endrum og eins. Ég hef 
því komist að þeirri þversagnarkenndu niðurstöðu að 
það sé gott að vera með rútínu sem maður brýtur reglu-
lega upp, eða eins og skáldið sagði þegar það var spurt 
hvort því þætti betra, venjulegt Cheerios eða Honey Nut 
Cheerios: Mér finnst bara bæði betra.

P.s. Ekki gleyma að kemba.

1   Fyrir þá sem ekki þekkja til, þá mæli ég með því að hlusta á útvarpsþátt  
Veru Illugadóttur „Í ljósi sögunar“ á leið til vinnu. Þáttinn er einnig hægt  
að nálgast sem hlaðvarp.

2   http://www.nmbreakthroughs.org/daily-health/health-benefits-of- 
having-a-routine

3   https://medium.com/work-life-success/https-medium-com-wrike-the- 
4-benefits-of-shaking-up-your-routines-fcdd5b27fa28



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 1.6. 2018

 Gisting og fæði í einn sólarhring  .......................  35.900 kr.
 Gisting í einn sólarhring .....................................  24.600 kr.
 Fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag  ............ 11.300 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


