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Á seinni árum kemur iðulega upp í hugann minning um verkstjórann minn í hafnar -
vinnunni sem fékk sendar teikningar að sunnan og hafði þær sem borðdúk á kaffistofu
vinnuflokksins, hvort heldur sú kaffistofa var staðsett á Sauðárkróki eða Trékyllisvík. 
Nú er það svo að slík afstaða og vinnulag er ekki til fyrirmyndar, síst hjá þeim sem ætlað
er að framfylgja lögum eða þeim sem ber að hlíta þeim. 

Á norrænni ráðstefnu nýverið í Kaupmannahöfn fjallaði þróunarstjóri skattaráðuneytis
Danmerkur um mikilvægi þess að lög og fyrirmæli væru framkvæmanleg og féllu að þeim
tæknilegu lausnum og aðstæðum, sem skattyfirvöld hefðu á valdi sínu. Fyrirlesarinn var
óvænt kominn í þá stöðu sem fyrrum starfsmaður danska ríkisskattstjórans, að hafa áhrif
á að boðin að sunnan væru þegar í upphafi í sem bestum takti við þann veruleika sem
þeim er ætlað að taka til, þar sem óskýr forskrift veldur gjarnan seinni tíma flækjum. 

Haft var fyrir satt að Íslendingar svöruðu bréfum seint en snögg umskipti hefðu þó orðið
þegar faxtækin komu til sögunnar. Nú hafa tölvupósturinn og veflausnir tekið yfirhöndina
og tæknin virðist þannig á mörgum sviðum hafa laðað að sér fleiri meðspilara en
mótspilara. Tæknin ein og sér breytir þó ekki mannlegu háttalagi eða viðhorfum þeirra
sem þráast við að hafa sín málefni í lagi. Öflug framrás á nýjum sviðum þarf ætíð að
byggja á traustum grunni og hún kallar á afleiddar lausnir. Þannig þarf að vera samfella í
landvinningum og sjá þarf fyrir hver sé eðlileg afleiðing þeirra og hvernig þeim skuli
viðhaldið.

Tæknilegar lausnir við skattaleg úrlausnarefni þurfa að vera aðlaðandi og sniðnar að
þörfum þeirra sem þeim er ætlað að þjóna. Tækniframfarirnar koma samt sem áður ekki
í veg fyrir að þeim verkefnum fer fjölgandi sem afgreiða þarf með hefðbundnum hætti.
Samt sem áður er gert ráð fyrir að óbreyttur fjöldi starfsmanna sinni þessum verkefnum
auk þess sem þeim er ætlað að takast á við æ flóknari úrlausnarefni í síbreytilegu
viðskiptaumhverfi á alþjóðavettvangi. Að ógleymdu því að varða veg þeirra sem vilja
standa í skilum og veita þeim lögbundið aðhald sem refilstigu vilja feta á ystu mörkum
þess sem skattlögum er ætlað að ná til. 

Það virðist vera greipt í þjóðareðlið að bjarga verðmætum og afla tekna. Þetta getur átt
við  hvort heldur fiskur fljóti úr veiðarfærum við borðstokkinn eða skatttekjur ríkisins séu
að renna gegnum þéttriðið net laga og reglugerða. Við þessar aðstæður heldur hvorki
hásetinn né starfsmaður skattkerfisins að sér höndum við að bjarga því sem bjargað
verður frá degi til dags.

INGVAR J.

RÖGNVALDSSON

LEIÐARI
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Áhrif EES
samningsins 
á íslenskan skattarétt
Í þessari grein tekur Ingvi Már Pálsson til umfjöll -
unar hvernig samningurinn um Evrópska efnahags -
svæðið hefur haft áhrif á íslenskan skattarétt og
gerir m.a. grein fyrir helstu dómum sem hafa fallið á
þeim vettvangi. Grein Ingva Más er á bls. 4

Söluhagnaður 
hlutabréfa
Að gera grein fyrir kaupum og sölu hlutabréfa þegar
gengið er frá skattframtali vill vefjast fyrir fram -
teljendum, þó í flestum tilvikum eigi það ekki að vera
svo ýkja flókið. Í þessari grein fjallar Jón Ásgeir
Tryggvason ítarlega um þær reglur sem gilda um
skattlagningu söluhagnaðar, en þær hafa tekið
nokkrum breytingum á síðustu árum. 
Gagnleg og upplýsandi grein á bls. 8

Frjáls umræða um
opinbera stjórnsýslu...
Indriði H. Þorláksson hefur nú látið af störfum sem
ríkisskattstjóri eftir að hafa gegnt embættinu í tæp
átta ár. Í blaðinu er birt viðtal við hann þar sem m.a.
er komið inn á leiðaraskrif hans í blaðið auk þess
sem rætt er almennt við hann um skattamálin á
Íslandi. Viðtalið er á bls. 12.

Skattlagning
lögaðila
Og að vanda gerir Páll Kolbeins grein fyrir nýaf -
staðinni álagningu opinberra gjalda að þessu sinni
á lögaðila. Hvernig skiptast tekjurnar hjá lögaðilum
og hvaða fróðleik má lesa úr því? 
Grein Páls er á bls. 27.

Ríkisskattstjóri l
Laugavegi 166 l 150 Reykjavík
sími: 563 1100 l fax: 562 4440
rsk@rsk.is l www.rsk.is
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Samningurinn um evrópska efnahags -
svæðið er nú kominn á fermingaraldur
og gott betur og má segja að barnið sé
nokkuð sjálfstæðara en til stóð við
undirritunina í Oporto þann 2. maí 1992,
í öllu falli með vaxtarverki og graftar -
bólur. Þannig hefur EES samn ingurinn,
á ýmsum sviðum, haft víð tæk ari áhrif en
fyrirséð var í árdaga hans. Á þetta t.d.
við um samspil samn ingsins og ísl -
enskra skattalaga eins og nánar verður
fjallað um í grein þessari.

Samkvæmt ákvæðum stjórnarskrár
Íslands ber að skipa skattamálum með
lögum frá Alþingi og hefur hingað til
verið litið svo á að íslensk stjórnvöld
hafi fullt sjálfræði við ákvörðun og

fyrirkomulag eigin skattamála. Á
undan förnum árum hefur sú spurning
vaknað hvort að við gildistöku EES
samn ingsins, sbr. lög nr. 2/1993 um
evrópska efnahagssvæðið, hafi í raun
átt sér stað framsal, að hluta til, á
sjálfsákvörðunarrétti okkar í skatta-
málum. Þ.e. að EES samning urinn setji
okkur skorður við ákvörðun eigin
skattamála, umfram það sem hægt var
með góðu móti að sjá fyrir við undir -
ritun samningsins.

Við könnun á því álitaefni ber fyrst
að líta til þess að hvaða leyti gildissvið
EES samningsins og Rómar samn ings -
ins, frá 1957, er ólíkt að því er skatta -
mál varðar.

Samanburður á EES
samningnum og
Rómarsamningnum
Samkvæmt 1. gr. EES samningsins er
mark mið hans að „stuðla að stöðugri
og jafnri eflingu viðskipta- og efna -
hags tengsla samningsaðila við sömu

samkeppnisskilyrði og eftir sömu regl -
um með það fyrir augum að mynda
einsleitt Evrópskt efnahagssvæði“. Til
að ná þeim markmiðum skal samstarfið
fela í sér frjálsa vöruflutninga, frjálsa
fólksflutninga, frjálsa þjónustustarf -
semi, frjálsa fjármagnsflutninga, kerfi
sem tryggi að samkeppni raskist ekki
og nánari samvinnu á öðrum sviðum
um hverfis-, menntunar- og félags mála. 

Samkvæmt 14. gr. EES samningsins
er einstökum samningsaðilum „óheim -
ilt að leggja hvers kyns beinan eða
óbeinan skatt innanlands á framleiðslu -
vörur annarra samnings aðila umfram
það sem beint eða óbeint er lagt á
sams konar innlendar framleiðsluvörur.
Samningsaðila er einnig óheimilt að
leggja á framleiðsluvörur annarra
samn    ings aðila innlendan skatt sem er
til þess fallinn að vernda óbeint aðrar
framleiðsluvörur.“

Ólíkt EES samningnum er á nokkr -
um stöðum í Rómarsamningnum að
finna ákvæði sem kveða á um sam -
ræmingu skatta. Heimild til að sam -
ræma óbeina skatta er að finna í 93. gr.
Rómarsamningsins og hefur þeirri
heimild verið beitt í fjölda tilvika. Sem
dæmi má nefna s.k. virðisauka -
skattstilskipun ESB (upphaflega frá
1967), tilskipun ESB frá 1992 um
vörugjald af víni, tóbaki og olíuvörum
og tilskipun ESB frá 1969 um sam -
ræmingu skatta og stimpil gjalda vegna
fjármagnstilfærslna til félaga.

Heimild til að samræma beina skatta
er að finna í 94. og 308. gr. Rómar -
samningsins og sem dæmi um beitingu
hennar má nefna tilskipun ESB frá
1990 um móður- og dóttur félög,
tilskipun ESB frá 1990 um samruna
félaga og tilskipun ESB frá 2003 um
skattlagningu sparnaðar í formi vaxta -

I N G V I  M Á R

P Á L S S O N
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greiðslna. Ofangreindar tilskipanir eiga
það sameiginlegt að þær hafa ekki
verið teknar upp í EES samninginn þar
sem litið hefur verið svo á að þær falli
utan gildissviðs samningsins og þar
með eru þær ekki EES tækar. Ástæða
þessa er að gengið var út frá því við
undirritun EES samningsins árið 1992
að hann næði ekki til samræmingar
skatta. Hins vegar er EFTA ríkjunum
vissulega frjálst að taka umræddar
tilskipanir, sem og aðrar settar með
stoð í ofangreindar lagaheimildir
Rómar samningsins, inn í landsréttinn
og má nefna sem dæmi að Noregur
hefur haft til skoðunar að innleiða
tilskipun ESB um skattlagn ingu
sparnaðar í formi vaxtagreiðslna inn í
sinn landsrétt.

Samanburður á EES samningnum
og Rómarsamningnum leiðir því í ljós
að:

- EES samningurinn hefur ekki að
geyma ákvæði sem svara til 93.-94.
gr. og 308. gr. Rómarsamningsins

- Sú samræming sem fram fer innan
ESB á sviði skatta, á hvorki de facto
né de jure að hafa nein áhrif á EES
réttinn

- Við undirritun EES samningsins
1992 var gengið út frá því að sam -
ræming skatta væri ekki hluti af EES
samningnum, samningurinn tæki
ekki til skattkerfa aðildar ríkjanna og
að íslensk stjórnvöld hefðu áfram
sjálf ræði við ákvörðun og útfærslu á
hinu íslenska skatt kerfi að teknu tilliti
til ákvæða samn ingsins um bann við
mismunun.

Þróun EES samningsins
frá 1992
Á það hefur verið bent að eitt af sér ein -
kenn um Evrópuréttar (þ.m.t. EES
réttar) sé hið s.k. dýnamiska eðli hans
en með því er átt við að efnislegt
innihald ákvæða EES samningsins er á
hverjum tíma háð dómum Evrópudóm -
stólsins (og EFTA dómstólsins) og að
einhverju marki viðkomandi eftirlits -
stofnana (fram kvæmdastjórnar ESB og
eftir lits stofn unar EFTA (ESA)). Sá EES
samningur sem skrifað var undir árið
1992 hefur að því leyti ekki sama efnis -

lega innihald árið 2006, þrátt fyrir að
sjálf ur lagatextinn hafi ekkert breyst.
Það er því fyrst og fremst Evrópu dóm -
stóll inn sem knýr áfram lögskýringar á
efn is innihaldi EES samningsins og er
Ís land bundið af dómafordæmum frá
Evr ópudómstólnum, sem varða gildis -
svið EES samningsins, jafnt sem EFTA
dóm stólnum. Að sama skapi hafa
dóm ar EFTA dómstólsins fordæmis -
gefandi áhrif í  aðildarríkjum ESB við
þróun EES rétt arins.

Athyglisvert er að á undanförnum
árum hafa ákvæði íslenskra skattalaga
sífellt meira komið til skoðunar hjá
Eftir lits stofnun EFTA (ESA), hvort sem
það er á grundvelli kvartana eða þess
að ESA opnar mál að eigin frumkvæði.
Ís lensk stjórnvöld hafa á síðustu árum
gert ýmsar breytingar á skattalöggjöf -
inni sem, a.m.k. að hluta til, má rekja til
at hugasemda ESA eða dóma EFTA
dóm stólsins þar sem tiltekin ákvæði ís -
lenskr ar skattalöggjafar hafa verið talin
andstæð ákvæðum EES samningsins,
eða afleiddri löggjöf, og því þurft að
víkja. Skulu hér nefnd nokkur dæmi.

Dómur EFTA dómstólsins
í máli E-1/01 Virðisauka -
skattur af bókum
Mál þetta snerist um það hvort ákvæði
14. gr. laga um virðisaukaskatt, þess
efnis að bækur á íslensku beri lægri
virð is aukaskatt (14%) en bækur á erl -
end um málum (24,5%), samrýmdist
ákvæði 14. gr. EES samningsins sem
bann ar mismunun í skattlagningu er -
lendra og innlendra framleiðsluvara. Í
ráð  gef andi áliti EFTA dómstólsins kom
eftirfarandi fram:
„Dómstóllinn telur að almennt taki
EES-samningurinn ekki til skattkerfa
aðildarríkjanna. EES-réttur skerðir ekki
frelsi aðildarríkis til að koma á skatt kerfi
sem gerir greinarmun á framleiðsluvör -
um á grundvelli málefnalegra viðmiða.
Á hinn bóginn er slíkur greinarmunur
að eins samrýmanlegur EES-rétti ef þau
markmið, sem með honum er stefnt að,
eru sjálf samrýmanleg kröfum EES-
samn ingsins, og ef viðkomandi reglur
eru þannig að þær stýri hjá allri beinni
og óbeinni mismunun gagnvart fram -
leiðslu vörum sem fluttar eru inn frá öðr -

um EES-ríkjum og hvers kyns vernd í
þágu innlendrar samkeppnisvöru.”

Í kjölfarið var kveðinn upp dómur
Hæstaréttar Íslands þann 15. maí
2003, í máli nr. 477/2002, þar sem
niður stað an var á þá leið að umrædd
regla virðis auka skattslaga verði að
víkja sem al menn regla miðað við
sérreglu EES samn ingsins. Óheimilt var
að skatt leggja innfluttar bækur frá
evrópska efna hagssvæðinu með
óhagstæðari hætti en bækur á
íslensku.

Dómur EFTA dómstólsins
í máli E-1/03
Flugvallaskattar
Samkvæmt lögum nr. 31/1987, um
flug málaáætlun og fjáröflun til flug -
mála, var flugvallagjald 1.250 kr. fyrir
hvern farþega sem ferðaðist frá Íslandi
til annarra landa en 165 kr. fyrir farþega
sem ferðaðist innanlands. Þann 12.
des ember 2003 staðfesti EFTA dóm -
stóllinn niðurstöðu ESA þess efnis að
um rædd skattlagning væri andstæð
36. gr. EES-samningsins þar sem
kveð ið er á um að engin höft skuli vera
á frelsi til að veita þjónustu á yfirráða -
svæði samningsaðila. Með flugvalla -
gjöld unum var um ólögmæta mismun -
un að ræða þar sem skatturinn hafði
það í för með sér að erfiðara var að
veita flugþjónustu milli aðildarríkja EES
en innanlands. Dómstóllinn tók fram að
þó að skattar falli ekki undir EES samn -
inginn þá beri aðildarríkjunum að gæta
að ákvæðum samningsins þegar skatt -
ar eru lagðir á.

Dómur EFTA dómstólsins
í máli E-2/05 Alþjóðleg
viðskiptafélög
Í febrúar 2004 komst ESA að þeirri nið -
ur stöðu að það skattaumhverfi sem
sett var upp í tengslum við lög nr.
31/1999, um alþjóðleg viðskiptafélög,
væri andstætt ákvæðum EES samn -
ings ins um ríkisaðstoð. Hið sérstaka
skattaumhverfi lá fyrst og fremst í lægri
tekjuskattsprósentu (5%), sbr. lög nr.
29/1999 um breytingu á lögum um
álagn ingu skatta og gjalda vegna al -
þjóð legra viðskiptafélaga. Að mati ESA
var hér um skaðlega ríkisaðstoð að
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ræða sem samrýmdist ekki ákvæðum
EES samningsins (sbr. 61. gr. EES) og
bar íslenskum stjórnvöldum að afnema
hina skattalegu ívilnun og endurkrefja
þá ríkisaðstoð sem þegar hafði verið
veitt. EFTA dómstóllinn staðfesti í nóv -
em ber 2005 að íslenskum stjórnvöld -
um beri að fara að kröfu ESA.

Frádráttur frá eignar -
skatti vegna innlendrar
hlutabréfaeignar
Í desember 1999 gaf ESA út rökstutt álit
þar sem kom fram að sá greinar munur
sem gerður var í 78. gr. þá gild andi laga
um tekju- og eignarskatt, á inn lendum
og erlendum hlutabréfum, fari í bága við
ákvæði EES-samn ings ins um frjálsa
fjármagnsflutninga. Taldi ESA að ákvæði
um frádrátt frá eignar skatti vegna
hlutabréfaeignar í félögum sem skráð
eru hérlendis, væri andstætt ákvæðum
EES samningsins. Í kjölfarið var um -
ræddu ákvæði breytt og tekið fram að
sami réttur til frádráttar gildi um verð bréf
sem gefin eru út af öðrum aðild  ar ríkjum
Evrópska efnahags svæð is ins.

Dómur EFTA dómstólsins
í máli E-1/04 Fokus Bank
Mál þetta varðaði norskar reglur um
skatt lagningu vegna greiðslu arðs úr
landi annars vegar og innan lands hins
veg ar. Arður sem greiddur var til hlut hafa
sem búsettir voru í Noregi veitti skatta -
afslátt (heimilt að draga frá skatt skyld um
tekjum) en arðgreiðslur til hlut  hafa sem
búsettir voru utan Noregs voru hins
vegar skattlagðar að fullu (engin frá -
dráttarheimild). Niðurstaða EFTA dóm -
stólsins var að þessi ákvæði í norskum
skattalögum heftu frjálsa fjármagns -
flutninga og brjóti þannig í bága við 40.
gr. EES samningsins þar sem reglan
hindrar norsk fyrirtæki að afla fjármagns
frá erlendum fjárfestum og öfugt. Dóm -
stóllinn tók þó fram að ákvæði 40. gr.
EES samningsins kæmi ekki í veg fyrir
að greinarmunur sé gerð ur á skattgreið -
endum eftir búsetu. Hins vegar verður
að túlka slíkar reglur þröngt, byggja á
málefnalegum sjónar miðum og ekki
ganga lengra en nauð syn er til að ná
fram settu markmiði. Þau skilyrði voru
ekki talin uppfyllt í þessu máli.

framsal á sjálfs ákvörð un arrétti Íslands í
skattamálum en hægt var með góðu
móti að sjá fyrir. Skýrist það e.t.v. best
þegar tekið er mið af fyrirvaranum sem
hafður var við undirritun samningsins
og EFTA dómstóllinn hefur staðfest,
þ.e. að „almennt taki EES-samningur -
inn ekki til skattkerfa aðildarríkjanna”.
Má því í raun líta svo á að þessi upp -
runa legi fyrirvari hafi gjaldfallið veru -
lega og sé orðinn lítið annað en
staðlaður og inni haldslaus inngangs -
texti í dómum EFTA dómstólsins og
ákvörðunum Eftir litsstofnunar EFTA.

Önnur atriði koma einnig hér til
skoðunar eins og t.d. þær skorður sem
ákvæði EES samningsins um almennt
bann við ríkisaðstoð setur sjálfræði
okk ar til ákvörðunar skattlagninga r -
mála. Einfalt en raunhæft dæmi um
það er að Færeyjar hafa mun frjálsari
hend ur en Ísland til að laða að kaup -
skip á alþjóðlega færeyska kaup s kipa -
skrá, með tilheyrandi ríkis aðstoð til
kaup skipa útgerða, þar sem Færeyjar
eru utan evrópska efnahags svæðisins.

Burtséð frá þeim málum sem ESA er
með til skoðunar á hverjum tíma er
fyrir  séð að í auknum mæli þurfi íslensk
skatt yfirvöld, sem og löggjafarvaldið,
að bregðast við úrskurðum frá EFTA
dóm  stólnum og Evrópudómstólnum
þar sem reynir á samspil Evrópuréttar
og innlendrar skattalöggjafar. Eru áður
nefndir dómar Fokus Bank og Marks &
Spencer ágæt dæmi um það. Einnig
má nefna skattlagningu lífeyris í þessu
sambandi og skattaívilnanir hvers kon -
ar. Geta menn t.d. flutt skattaívilnanir
óhindrað með sér innan EES eins og
menn væru að fara frá Akureyri til
Reykja  víkur? Slík framtíðarsýn hlýtur
að kalla á aukið samstarf skattyfirvalda
innan EES, upplýsingagjöf og miðlæg
gagnasöfn. Skattstofu Evrópu.

Ef niðurstaðan er sú að við undir -
ritun EES samningsins hafi átt sér stað
ófyrirséð framsal á fullveldi Íslands skal
að lokum þeirri spurningu ósvarað hér
hvaða áhrif það hefur á stöðu EES
samningsins gagnvart stjórnarskrá Ís -
lands og öfugt.

Greinin er byggð á fyrirlestri sem fluttur var á
skattstjórafundi í Vestmannaeyjum 2006.

Dómur Evrópu dómstóls -
ins í máli C-446/03
Marks & Spencer
Málsatvik voru þau að samkvæmt
bresk um lögum var fyrirtækinu Marks &
Spencer heimilt að nýta tap dóttur -
félaga sem voru heimilisföst í Bretlandi
en ekki dótturfélaga sem voru heimilis -
föst í Belgíu, Þýskalandi og Frakklandi.
Að mati Evrópudómstólsins miðaði
þessi regla að lögmætu mark miði sem
gæti verið réttlætanlegt með tilliti til al -
manna hagsmuna en gekk hins vegar
lengra en nauðsynlegt var til að ná
markmiði sínu. Hin lögmætu mark mið
voru þau að þar sem að tap og hagn -
að ur eru tvær hliðar á sama peningnum
verður skattl agning á þeim að eiga sér
stað í sama skattkerfinu og hætta væri
á því að tap á rekstri dóttur félags yrði
notað í tvígang til frádráttar, þ.e. í því
landi þar sem félagið er staðsett og svo
aftur í því landi þar sem móðurfélagið
hefur heimilisfesti. Niður staða dóm -
stóls ins var á þá leið að ríkjum er
heimilt að hafa reglur sem heimila
móðurfélagi að nýta eingöngu tap
dótturfélaga frá sama ríki en ekki tap
sem verður til hjá dóttur félögum í
öðrum ríkjum ESB. Hins vegar er
óheim ilt að neita móður félagi að nýta
tap erlendra dótt ur félaga ef það reynist
ógerlegt að nýta tapið í heimilisfestarríki
dótturfélagsins. Móður   félagið þarf að
sýna fram á að þessu skilyrði sé
fullnægt. Ljóst er að þar sem hér er um
túlkun á ákvæðum sem eru samskonar
í Rómarsamningn um og EES samn -
ingnum þá nær efnisleg niðurstaða
dómstólsins til EFTA ríkj anna.

Lokaorð
Telja verður það óumdeilanlegt að Al -
þingi hefur ekki jafn frjálsar hendur við
setningu skattalaga nú og fyrir gildis -
töku EES samningsins. Að hluta til gátu
menn séð það fyrir árið 1992 þar sem
ákvæði EES samningsins um fjórfrelsið
setja löggjafanum vissar skorður við
setningu skattalaga (bann við mismun -
un). Fleiri þættir koma þó hér við sögu
og verður að teljast að m.a. með
hliðsjón af þeim dæmum sem hér hafa
verið rakin þá hafi, við gildistöku EES
samningsins, verið um að ræða meira
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STÆRSTA skattamál
í sögu Bandaríkjanna

Þann 11. september síðastliðinn náðu
skattyfirvöld í Bandaríkjunum og Glaxo
Smith Kline Holdings Inc. sáttum í
stærsta skattamáli í sögu Banda -
ríkjanna. Samkomulagið felur í sér
greiðslur frá GSK til ríkissjóðs Banda -
ríkjanna að fjárhæð $ 3,1 milljarð.
Greiðsla GSK miðast við tímabilið frá
árinu 1989 til og með ársinu 2005 og er
til komin vegna leiðréttingar IRS á
milliverðlagningu. Samkomulagið felur
einnig í sér að GSK felli niður kröfur
sínar gagnvart bandarískum skatt -
yfir völdum um endurgreiðslu á
of greidd um tekjuskatti að
and virði um $1.8 mill jarði. Í
heild greiða GSK um 60%
af  þeirri upp hæð sem
IRS ætlaði að krefjast í
dóms  máli sem var
dag sett 16. október
2006.

Málið snérist að
megin   hluta til um við -
skipti innan alþjóð -
legrar fyrirtækja  sam  -
stæðu GSK með lyfja -
vörur á banda rískum
mark aði. IRS taldi að
banda rísk félög tengd GSK
ættu að fá stærri hlut af hagnaði
sam stæðunnar þar sem rekja mætti
hagnaðar mynd unina til dreifingar vara
frá fyrirtækjum GKS í Banda ríkjunum,
þar sem þeirra framlag við þróun á sölu
og markaðs setningu var mikið. IRS hélt
því einnig fram að greiðslur GSK í
Bandaríkjunum til móður  félags GSK í
Bretlandi fyrir óefnis lega framleiðslu og
vörumerki í eigu og í þróun af breska
félaginu væru of háar. 

GSK hélt því fram að IRS hefði
ranglega beitt „commensurate with
income“ (hlutfall af tekjum) viðmiðun
um greiðslur fyrir þóknanir frá Banda -
ríkjunum til Bretlands. GSK taldi verð -
lagninguna vera í takt við verðmæti
vörumerkisins í eigu breska GSK. Þá

lagði GSK fram gagnkröfu gegn IRS
fyrir skattárin 1991 til 1993, þar sem
IRS var sakað um að mismuna félaginu
með því að láta fyrrum keppinauta
Smith Kline Beecham Corp. fá „APA"
eða (advanced pricing arrangement)
fyrirfram umsamda verðlagningu fyrir
lyfið Tagament. IRS hafði þá hafnað
GSK um sambærilegar ráðstafanir með
lyfið Zantac sem er lyf í beinni sam -

keppni við Tagament. Dómtaka átti
bæði þóknana málið og APA málið
þann 16. október 2006 en málflutn -
ingur kom ekki til vegna samkomulags
GSK og IRS.

Mál GSK endurspeglar í raun þá
auknu athygli sem milliverðlagning er
farin að fá hjá IRS og öðrum skatt -
yfirvöldum á undanförnum árum. Mál
GSK sýnir einnig hina auknu erfiðleika
sem alþjóðlegar fyrirtækjasamstæður
standa frammi fyrir í ákvörðunum um
úthlutun tekna og eigna sem myndast af
óefnislegum eignum í hinu flókna laga-

og regluumhverfi milliverð lagn ingar.
Yfirmaður IRS sagði að milliverð lagning
sé ein stærsta áskorunin í skatt -
lagningu fyrirtækja í dag og niður -
staðan í GSK málinu sé mikilvægt skref
í þeirri þróun og sendi skýr skilaboð um
afstöðu IRS í milliverðlagningar málum.

Eins og GSK málið sýnir, þá er
hættan á stórum milliverðlagningar
leiðréttingum raunveruleg. Það er
einungis skynsamlegt að alþjóðlegar
fyrirtækjasamstæður með starfsemi í
Bandaríkjunum, meti vandlega verð -

lagningar stefnu sína, sér staklega
með tilliti til við skipta með

óefnislegar eignir, í þeirri
viðleitni að stýra slíkum

áhættum. Enn frekar sýnir
GSK málið nauð syn þess
að fjárfesta í góðum
m i l l i  v e r ð l a g n  i n g a r
gögn um. Með sam -
komu lagi í GSK málinu
með $ 3.1 millj arðs
greiðslu sem er stærsta

ein staka greiðslan í sögu
IRS, þá hefði þessi

upphæð geta verið  mun
hærri hefði GSK ekki haft

fullnægjandi gögn um við kom -
andi viðskipti.
Samkvæmt banda rískum skatta -

lögum, getur skatt  greið andi sem á
stór felldan hátt misreiknar milli verð átt
á hættu að fá allt að 40% af undan -
skotinu bætt ofan á þá skatta sem
skuldað er eftir leiðréttingu ef hann
getur ekki sýnt fram á að gögnin hafi
verið gerð í góðri trú og reynt hafi verið
að ákvarða viðeigandi milliverð. Því
ættu skatt greið endur að fjárfesta í
góðum gögnum til að lágmarka hætt -
una á sektum, jafnvel þótt IRS teldi að
leiðrétta þyrfti milliverð.  

Ólafur Karl Eyjólfsson
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Nánast daglega fáum við fréttir af
viðskiptum með hlutabréf og virðast þau
sífellt vera að aukast. Úrvalsvísitala
Kaup hallar Íslands hefur hækkað um
480% á síðustu fimm árum (9. nóv. 2001
til 9. nóv. 2006) eða um 42% á ári. Skatt -
skyldur söluhagnaður af hluta bréfum hjá
einstaklingum hefur um leið aukist mikið
á síðustu árum. Þannig var skattskyldur
hagnaður ein staklinga af sölu hlutabréfa
rúmir  34,8 milljarðar á árinu 2004 en var
rúmir 62,7 milljarðar á árinu 2005 og
hafði því hækkað um rúm 80% á milli
ára. Athyglisvert er að fjöldi fram teljenda
með söluhagnað dróst saman á sama
tíma, úr 11.434 í 9.079, eða um rúm
20%. Útreikningur sölu hagn aðar af
hluta   bréfum er því orðinn veigamikill
þáttur í skattskilum. Það vill oft vefjast
fyrir fram telj endum að gera grein fyrir
sölu hluta bréfa þegar að framtalsgerð
kemur. Bæði er að reglur laga nr.
90/2003 um tekju skatt (tekju skatts laga),
um sölu hagnað hluta bréfa, eru flóknar
og hitt að seljendur eiga oft erfitt með að
finna hvert upphaflegt kaupverð var. Rétt
er að benda á að þær reglur um
söluhagnað hlutabréfa sem gerð er hér
grein fyrir gilda ekki hjá félögum sem
hafa það að meginmark miði sínu að
kaupa og selja hlutabréf. Þar eru kaup
og sala hluta bréfa gerð upp á sama hátt
og vöru notkun hjá verslunar fyrir tæki.

Meginreglurnar
Ákvæði um söluhagnað hluta bréfa er
að finna í 18. gr. tekjuskattslaga.
Ákvæði 18. gr. gilda einnig um sam -
vinnu hlutabréf og stofnfjárbréf í spari -
sjóð um, eftir því sem við á, sbr. 124. gr.
tekjuskattslaga. 

Skattskyldur söluhagnaður hluta -
bréfa er mismunur á söluverði þeirra
annars vegar og kaupverði þeirra hins
vegar. Hjá einstaklingi er söluhagn -
aðurinn skattlagður í 10% þrepi enda
hafi hlutabréfin ekki tilheyrt atvinnu -
rekstri hans. Hjá rekstraraðilum er sölu -
hagnaðurinn skattlagður með sama

hætti og aðrar rekstrartekjur. Þá eru
reglurnar varðandi ákvörðun á kaup -
verði mismunandi eftir því hvort um er
að ræða hlutabréf innan eða utan
rekstrar, sbr. hér síðar og aðeins rekstr -
ar aðilar geta farið fram á frestun á sölu -
hagnaði hlutabréfa um tvenn áramót
og niðurfærslu á kaupverði nýrra hluta -
bréfa. Sömu skattlagningar reglur gilda
um sölu  hagnað á eignar hlut í hluta -
félagi og í einkahlutafélagi. Söluhagn -

aður hluta bréfa er skattlagður hjá því
hjóna sem hefur hærri tekjur skv. A-lið
7. gr. tekjuskattslaga óháð því hvort
þeirra var eigandi hlutabréfanna.

Söluverðið er heildar  andvirði að frá -
dregnum beinum kostnaði við söluna,
sbr. 20. gr. tekjuskattslaga. Sölu -
þóknun kemur því til frádráttar heildar -
söluverði. Ákvörðun kaupverðs er ekki
alltaf svona einföld.

Kaupverð
Kaupverð hlutabréfa sem keypt voru
eftir árslok 1996 er upphaflegt kaup -
verð þeirra, óframreiknað. Kaup verð
hlutabréfa sem keypt voru fyrir 1997 er
kaupverð þeirra framreiknað til ársloka
1996 eða jöfnunarverðmæti þeirra ef
það er hærra en framreiknað kaupverð.
Þó skal kaupverð hlutabréfa í eigu
rekstraraðila, þar með talið einstak linga
með rekstur í árslok 1996, ákvarðast
sem upphaflegt kaup verð þeirra eða
jöfnunarverðmæti þegar það hefur
verið hækkað sam kvæmt verðbreyt -
ingar stuðli fyrir hvert ár til ársloka 2001,
enda séu hlutabréfin eignfærð í
atvinnurekstrinum. Jöfnunarverðmæti
hluta bréfa er nafnverð þeirra eins og
það var í árslok 1996 að viðbættri þeirri
fjárhæð sem heimilt var að gefa út af
jöfn unarhlutabréfum samkvæmt þeim
reglum sem giltu í árslok 1996.
Jöfnunarverðmætið er því nafnverðið
eins og það var í árslok 1996
margfaldað með jöfnunarstuðli félags -
ins. Hægt er að fletta upp jöfnunar -
stuðli félaga á vef ríkis skattstjóra,
rsk.is/hlutabref. Ef félag er ekki að finna
á þeim lista er stuðullinn 1,0000.
Jöfnunar hlutabréf sem gefin voru út

Söluhagnaður
hlutabréfa

J Ó N  Á S G E I R

T RY G G VA S O N

Tekjuár 2001 2002 2003 2004 2005

Hagnaður af sölu hlutabréfa 16.005     21.526     32.737     34.854     62.764     
Fjöldi með söluhagnað 4.503     5.401     8.855     11.434     9.079

Söluhagnaður hlutabréfa skv. framtölum einstaklinga 2002 til 2006, fjárhæðir í milljónum króna

Úrvalsvísitala 
Kauphallar Íslands hefur

hækkað um 480% á
síðustu fimm árum eða

um 42% á ári.
Skattskyldur söluhagn -
aður af hlutabréfum hjá
einstaklingum hefur um

leið aukist mikið 
á síðustu árum.
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eftir 1996 teljast því ekki með í þessu
sambandi. Kaupverð hlutabréfa, sem
fram teljandi hefur eign ast við samruna
hlutafélaga skv. 51. gr. laga nr. 90/2003
um tekjuskatt, er jafnt kaupverði þeirra
hluta bréfa sem látin voru af hendi við
samruna félaganna ef samruninn er í
sam ræmi við ákvæði 51. gr.
tekjuskattslaga. Við slíkan sam runa
kemur því ekki til skatt lagningar og öll
skatt aleg réttindi og skyldur haldast.
Útreikn ingur á söluhagnaði hluta bréfa
sem fengin hafa verið í skiptum fyrir
hlutabréf sem látin voru af hendi
við sameiningu félaga er því
með sama hætti og
verið væri að selja
upp haf legu hluta bréf -
in. Þann ig gilda áfram
ákvæði 6. mgr. 18. gr.
um skatt frjálsan hagnað
af sölu svokall aðra sé r -
stakra hluta bréfa sem
keypt voru á árunum
1990 til 1996 þó þau séu
látin af hendi við samein -
ingu félaga. Með sama
hætti er samanlagt kaup -
verð hlutabréfa sem fram -
teljandi hefur eignast við
skiptingu félaga sbr. 52. gr.
jafnt kaupverði þeirra hluta -
bréfa sem látin voru af hendi.
Kaupverð fenginna hlutabréfa skipt -
ist í sama hlutfalli og verðmæti hluta -
bréfa sem fengust við skiptin.

Hafi starfsmaður hlutafélags keypt
hlutabréf í félaginu á undirverði, þ.e.
verði sem er lægra en gangverð, telst
mismunur á kaupverði og gangverði til
tekna með sama hætti og almennar
launatekjur. Gangverðið telst þá vera
kaupverð hlutabréfanna. Hafi starfs -
maður gert kaupréttarsamning við
félagið eru þessar tekjur í vissum
tilvikum skattlagðar sem fjármagns -
tekjur ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt, sbr.
10. gr. tekjuskattslaga. Tekjurnar koma
þá til skattlagningar við sölu hlutabréf -
anna, ef um söluhagnað verður þá að
ræða. 

Sams konar regla gildir um hlutabréf
sem fengin eru í arf, skattalegt kaup -
verð breytist ekki. Erfingi telst almennt

vera í sömu stöðu í skattalegu tilliti við
sölu hlutabréfa og arfleifandi hefði
verið. Kaupverð hluta bréfa sem fengin
hafa verið í arf er því kaupverð arfláta.
Þannig er kaupverðið jöfnunar verð -
mæti ef arfláti átti hluta bréfin í árslok
1996 og jöfn una r verð mætið er hærra
en kaupverðið fram reiknað til ársloka
1996. Þá teljast hlutabréfin sérstök
hlutabréf ef arfláti keypti hlutabréfin á
árunum 1990 til 1996 og um var að
ræða félag sem ríkis skattstjóri veitti
stað festingu á að kaup í félag inu væru

frádrátt ar bær fjárfesting.

Stofn til
erfða  f járskatts
vegna hluta   bréfa í fél -
ögum sem skráð eru á skipu  -
legum verðbréfa markaði er kaup gengi
eins og það er skráð við síðustu lokun
mark aðar fyrir andlát arf láta. Ef hluta bréf
í félagi eru ekki skráð á skipu legum
verðbréfamarkaði skal miða við gang -
verð þeirra í viðskiptum, annars bókfært
verð eigin fjár sam kvæmt síð asta endur-
skoðaða árs reikningi eða árshlutar -
eikningi við kom andi félags. Álagning
erfða fjár skatts hefur engin áhrif á út -
reikn ing sölu hagnaðar í skatt skilum. Út -
reikn ingur á skattskyld um sölu hagn aði
þess   ara hlutabréfa síðar er því óháður
því verðmati sem lagt var til grundvallar
við útreikning á erfðafjár skatti. 

Rétt er að vekja athygli á að ekki er að
finna í 18. gr. tekjuskattslaga sam -
bærilegt ákvæði og er í 3. mgr. 15. gr.
tekjuskattslaga um að skattaðila sé
jafnan heimilt að færa helming sölu -
verðs til skattskyldra tekna í stað
söluhagnaðar. Seljandi þarf því alltaf að
finna út eiginlegt kaupverð og eftir
atvikum framreikna það eða reikna út
jöfnunarverðmæti.

Einstaklingur í atvinnurekstri getur
flutt reksturinn yfir í einka hlutafélag
sem tekur við öllum eignum og
skuldum atvinnurekstrarins án þess að
yfirfærslan hafi í för með sér skatt -

skyldar tekjur fyrir eigandann eða
fél agið, enda séu til -
tekin skilyrði upp fyllt,
sbr. 56. gr. tekju -
skatts laga. Kaup verð
eign   ar  hlutar ins í einka -
hluta  félag inu er jafnt
bók  færðu eigin fé í efna -
hags  reikn ingi sem stofn -
e f n a  h a g s  r e i k n i n g u r
miðast við. Hugsanlegt er
að ein stakl ings rekstur sé
færð ur yfir í einkahluta félag
þó eigið fé sé neikvætt í ein -
staklings rekstr inum í skatta -
legu tilliti, ef eigið fé er í raun
jákvætt um a.m.k. 500 þús -
und, enda skrifi endur skoð -
andi upp á það. Ekki verður
annað séð en að kaupverð

hluta  bréfa sé í slíku tilviki
neikvætt.
Hafi kaupverð verið fært niður

vegna söluhagnaðar áður seldra
hlutabréfa, eins og rekstrar  aðilum er
heimilt og einstaklingum utan atvinnu -
rekstrar var heimilt á árunum 1996-
2001, skal þannig niður fært kaupverð
lagt til grundvallar við ákvörðun sölu -
hagnaðar. Upplýsingar um kaupverð
hlutabréfa er í flestum tilvikum að finna
í framtals gögnum þar sem frá fram -
talsárinu 1985 hefur verið gerð grein
fyrir hlutabréfa kaupum vegna frá -
dráttar  bærrar fjár festingar í atvinnu -
rekstri. Þá er alltaf hægt að miða við
jöfnunar verðmæti hlutabréfa sem voru í
eigu framteljanda í árslok 1996.
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Meðalkaupverð
Þegar seldur er hluti af hlutabréfa eign í
félagi þarf að reikna út meðal kaupverð
hlutabréfanna. Reglan um meðalkaup -
verð gildir um öll hlutabréf sömu
tegundar í hendi sama eiganda. Með
sömu tegund er átt við hlutabréf í sama
félagi og háð sömu skattlagn -
ingarreglum. Af því leiðir að meðal -
kaupverð sérstakra hlutabréfa er
reiknað sérstaklega. Meðalkaupverðið
er reiknað út frá nafnverði, þ.e. kaup -
verð á hverja krónu nafnverðs telst vera
það sama. Sjá mynd á næstu síðu.
Lögð eru saman öll hlutabréfakaup í
sama félagi sem háð eru sömu skatt -
lagn ingar  reglum. Þannig gæti meðal -
kaupverð samanstaðið af kaup verði
framreikn uðu til ársloka 1996 eða
jöfnunar verðmæti og óframreikn uðu
kaupverði. Á vef ríkisskattstjóra,

rsk.is/hlutabref, er að finna reiknivél fyrir
útreikning á meðalkaupverði. Ef hluta -
bréf sömu teg undar eru seld í nokkrum
skömmt um helst meðalkaupverð
óbreytt á meðan ekki eru keypt ný
hlutabréf í félaginu.

Sérstök hlutabréf
Sérstakar reglur gilda um sölu hagnað
hlutabréfa sem keypt voru á árunum
1990 til 1996 í félögum sem ríkis -
skattstjóri hafði veitt staðfestingu á að
veittu rétt til frádráttar frá skattskyldum
tekjum. Hámark skattfrjáls söluhagn -
aðar skv. þessari grein er 367.625 kr.
Fjárhæðin er tvöföld hjá hjónum. Ein-
ungis er um hlutabréf að ræða í inn -
lendum félögum. Þá gilda reglurnar
einungis um hlutabréf sem eignfærð
eru utan atvinnurekstrar.

Skattlagning söluhagnaðar
Fjármagnstekjur, þ.e. tekjur manna af
eignum utan rekstrar eru skattlagðar í
10%, óháð fjárhæð. Hagnaður ein -
stakl inga af sölu hlutabréfa sem ekki
tilheyra atvinnurekstri fellur því allur í
10% skattþrep og engin heimild er til
að fresta skattlagningu söluhagnaðar
eða að færa niður kaupverð annarra
hlutabréfa. 

Söluhagnaður hlutabréfa í atvinnu -
rekstri, hvort sem um er að ræða
söluhagnað í einstaklingsrekstri eða hjá
lögaðila er skattlagður með sama hætti
og aðrar rekstrartekjur. Heimilt er þó að
fresta tekjufærslu söluhagnaðar um
tvenn áramót. Ef keypt eru önnur hluta -
bréf í stað hinna seldu þá færist sölu -
hagn aðurinn til lækkunar á kaupverði
þeirra bréfa. Útreikningur sölu hagn aðar
af erlend um hluta bréfum er með sama

Kaupár Verðbreytingarstuðull Verðbreytingarstuðull
hlutabréfa fyrir hlutabréf fyrir hlutabréf

- utan rekstrar - rekstrareign

1938 19.101,4891 23.582,6478
1939 17.645,7053 21.785,3408
1940 12.819,7506 15.827,2300
1941 8.712,1886 10.756,0449
1942 6.377,7737 7.873,9825
1943 5.552,7524 6.855,4135
1944 5.361,8132 6.619,6802
1945 5.236,8611 6.465,4148
1946 4.781,3386 5.903,0279
1947 4.348,6581 5.368,8418
1948 4.145,7484 5.118,3300
1949 3.896,2697 4.810,3242
1950 3.388,2871 4.183,1703
1951 2.717,1372 3.354,5704
1952 2.409,5252 2.974,7935
1953 2.359,6627 2.913,2333
1954 2.241,3112 2.767,1168
1955 2.075,6827 2.562,6323
1956 1.971,2546 2.433,7056
1957 1.752,2252 2.163,2926
1958 1.618,0379 1.997,6254
1959 1.485,8704 1.834,4517
1960 1.404,7256 1.734,2706
1961 1.274,4917 1.573,4840
1962 1.132,9040 1.398,6803
1963 1.068,4295 1.319,0803
1964 926,2117 1.143,4985
1965 811,7839 1.002,2263
1966 690,4593 852,4393
1967 661,4958 816,6809
1968 611,2405 754,6361
1969 496,7513 613,2879
1970 423,9292 523,3820
1971 369,4946 456,1771
1972 310,9227 383,8643

Kaupár Verðbreytingarstuðull Verðbreytingarstuðull
hlutabréfa fyrir hlutabréf fyrir hlutabréf

- utan rekstrar - rekstrareign

1973 250,3704 309,1067
1974 170,3266 210,2847
1975 114,5068 141,3697
1976 91,2931 112,7102
1977 71,2419 87,9550
1978 48,0869 59,3680
1979 33,0464 40,7990
1980 21,3332 26,3379
1981 13,8986 17,1593
1982 9,0378 11,1580
1983 5,2648 6,4998
1984 4,1545 5,1291
1985 3,2285 3,9858
1986 2,5140 3,1039
1987 2,1315 2,6315
1988 1,7989 2,2209
1989 1,4715 1,8167
1990 1,2350 1,5247
1991 1,1632 1,4362
1992 1,1497 1,4193
1993 1,1150 1,3764
1994 1,0949 1,3518
1995 1,0608 1,3096
1996 1,0000 1,2347
1997 1,0000 1,2101
1998 1,0000 1,1949
1999 1,0000 1,1315
2000 1,0000 1,0861
2001 og síðar 1,0000 1,0000

Verðbreytingarstuðlar fyrir framreikning á
kaupverði hlutabréfa
Kaupverð hlutabréfa, sem keypt voru fyrir 1981 skal breyta úr 
gömlum krónum í nýkrónur
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hætti og af íslenskum. Þannig skal
fram  reikna kaupverð erlendra hluta -
bréfa sem keypt voru 1995 og fyrr til
ársloka 1996. Ekki er til jöfnunar  -
verðmæti fyrir erlend hlutabréf.

Fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis og
sveitarfélaga, stjórn málaflokkar, líknar -
félög og ýmis önnur félög, stofnanir og
sjóðir sem ekki stunda atvinnu njóta
samkvæmt 4. gr. tekjuskattslaga und -
an   þágu frá almennri skatt  lagningu.
Undanþágan nær ekki til skatts af fjár -
magns tekjum samkvæmt 3., 4. eða 5.
tölulið C-liðar 7. gr. tekjuskattslaga og
sölu hagn aðar af eignum skv. 8. tölulið
sömu greinar. Af
þessum tekjum ber
að greiða 10%
tekju  skatt. Þessir
óskatt skyldu aðilar
þurfa því að skila
skatt framtali þegar
þeir eru með sölu -
hagn að af hluta -
bréfum og er sölu -
hagn aðurinn skatt -
lagður í 10% skatt  -
þrepi.

Aðilar sem bera
tak markaða skatt -
skyldu skv. 3. gr.
t e k j u s k a t t s l a g a
skulu greiða tekju -
skatt af söluhagn -
aði af íslenskum
hluta bréf um. Ólíkt
því sem almennt
gildir um sölu   hagn -
að hluta    bréfa er
sölu hagnaður þessi
stað greiðslu skyldur
og ber þeim sem
milli göngu hefur um
sölu hluta bréf anna því að standa skil á
stað greiðslunni eigi síðar en 15. dag
næsta mán aðar eftir sölu. Hagnað af
sölu hlutabréfa skal þó almennt
skattleggja í því ríki þar sem eigandi er
heimilis fastur ef tví skött unarsamningur
er til staðar.

Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. tekju -
skatts laga er óheimilt að draga tap af
sölu eigna, sem ekki eru notaðar í
atvinnurekstri, frá skatt skyldum tekjum.
Áður en skattskyldur hagnaður af sölu

eigna er ákveðinn má skattaðili þó
draga frá söluhagnaði það tap sem
hann kann að hafa orðið fyrir vegna
sölu sams konar eigna á sama ári.
Sölutap hlutabréfa getur því komið til
frádráttar söluhagnaði ef tapið varð til á
sama ári og söluhagnaðurinn. Um tap
af sölu hlutabréfa þarf að vera að ræða.
Ekki er því heimilt að færa kaup verð
hlutabréfa í félögum sem urðu gjald -
þrota til frádráttar söluhagn aði af
öðrum hlutabréfum, sbr. úrskurð yfir -
skattanefndar nr. 271/2005.

Heimilt er að dreifa skattlagningu
söluhagnaðar á næstu 7 ár ef söluand -

virðið er greitt að öllu leyti eða hluta
með skuldaviðurkenningu til þriggja ára
eða lengri tíma.
Lækkun á hlutafé telst vera arð greiðsla
og er útreikningurinn með sama hætti
og útreikningur á sölu hagn aði hluta -
bréfa og lækkar því kaup verð hluta -
bréfa í viðkomandi félagi sam svarandi.

Kaup og sala á eigin hlutabréfum í
félagi myndar hvorki skattskyldan sölu -
hagnað né skattalegt sölutap hjá hluta -
félagi. Við sölu á eigin hlutabréfum er

félag að hækka eigið fé með sam -
bærilegum hætti og við útgáfu á nýju
hlutafé þegar hlutafé er  greitt inn á
yfirgengi. Með sama hætti er litið svo á
að um lækk un á eigin fé sé að ræða
þegar félag kaupir til sín eigin hlutabréf.

Nýtt eyðublað
Hlutabréf eru gjarnan langtímaeign. Oft
er því erfitt fyrir framteljendur að finna
út hvert upphaflegt kaupverð var þegar
að sölu þeirra kemur. Í sumum tilvikum
eru áratugir síðan seljandi eign aðist
hlutabréfin og gögn um kaupin löngu
glötuð. Reynslan hefur sýnt að mikil

þörf er á að auð -
velda fram telj end -
um utanumhald um
kaup verð hluta -
bréfa. Er því fyrir -
hugað að taka upp
nýtt eyðu blað fyrir
kaup og sölu hluta -
bréfa. Mark    miðið er
að halda utan um
allar breytingar sem
verða á hluta bréfa -
eign fram   teljanda. Á
eyðu blaðinu verður
því gerð grein fyrir
kaup um og sölu
hluta  bréfa og kaup -
verði þeirra og
öðrum breyt ingum
sem verða á hluta -
bréfa eign svo sem
vegna arfs eða jöfn  -
u n a r h l u t a b r é f a .
Fyrsta skrefið í átt
að bættu utanum -
haldi yfir hluta -
bréfaeign var stigið
nú í ár en þá kom

inn reitur á persónu fram talið fyrir kaup -
verð hlutabréfa. 

Vonast er til að með nýju eyðublaði fyrir
kaup og sölu hlutabréfa náist að halda
vel utan um kaupverð hlutabréfa og
auðvelda þar með fram teljendum
útreikning á sölu hagnaði þeirra þegar
þar að kemur.
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Frjáls umræða
um opinbera 

stjórnsýslu...
Indriði Haukur Þorláksson hefur nú látið af störfum sem ríkis skattstjóri, en hann tók við embættinu í

árslok 1998 og gegndi því í tæp átta ár. Áður starfaði hann í fjármála ráðu neytinu þar sem hann
gegndi síðast starfi skrifstofu stjóra tekju- og laga skrifstofu. Í því starfi vann hann að undirbúningi

margvíslegra skattalaga breytinga og átti sæti í fjölmörgum nefndum um skattamál.
Í leiðurum Tíundar hefur Indriði látið í ljós skoðanir sínar á ýmsum málum sem kunnugt er og

hefur sitt sýnst hverjum um það hvort það hæfi manni í hans stöðu að láta svo afdráttarlaust í ljós
álit sitt. Hér fer á eftir viðtal við Indriða þar sem m.a. er komið inn á það atriði ásamt því að ræða

almennt um stjórn og stefnu skattamálanna hér á landi.

Frjáls umræða
um opinbera 

stjórnsýslu...
Viðtalið - Indriði Haukur Þorláksson
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Nú hefur þú komið að skatta -
fram kvæmdinni frá ýmsum hlið -
um og átt stóran þátt í að móta
það skattakerfi sem við búum við
í dag. Erum við á réttri leið eða er
eitthvað sem þú hefðir viljað sjá
fara öðruvísi?
Ég tel að í flestum megindráttum
höfum við verið á réttri leið bæði
varðandi mótun skattkerfisins og skatt -
framkvæmd. Því er samt ekki að neita
að ég hefði viljað sjá ýmsa hluti
öðruvísi en þeir eru í dag. Mér finnst
nokkuð skorta á heildstæða sýn á
skattkerfið og raunsætt mat á því til
hvers er ætlast af því. Þannig mætti
beita skattkerfinu mun markvissara en
gert hefur verið að þeim verkefnum
sem það getur sinnt og láta ógert að
beita því að öðru.

Þar með á ég við að það eigi
ekki að beita skattkerfinu til að ná
fram sér tækum markmiðum,
heldur eigi fyrst og fremst að huga
að grundvallar atriðum þess, þ.e.
að það sé skilvirkt tekju öflunarkerfi
fyrir hið opinbera, sem gæti jafn -
ræðis og sanngirni og sé hlutlaust
að því marki sem unnt er. Auk
tekju öflunar á það einungis að
þjóna fáum vel skilgreindum mark -
miðum svo sem ákveðinni tekjujöfnun
og því að leið rétta ýmsa bresti í
markaðsbú skapnum sem til staðar eru.

Upp úr 1990 voru gerðar ýmsar
grundvallarbreytingar á skattkerfinu
sem sköpuðu nokkuð heildstætt skatt -
kerfi með til þess að gera ein földum
leikreglum og nokkuð skýrum forsend -
um og markmiðum. Ég hefði viljað sjá
menn halda áfram á þeirri braut. Þær
breytingar sem síðan hafa verið gerðar
hefðu mátt taka meira mið af þeim
heildstæðu grundvallar sjónar miðum
sem þá var lagt upp með.

Ég tel að einfalt skattkerfi sé að
flestu leyti æskilegt og að það uppfylli
betur þær kröfur sem gera á heldur en
mjög flókin kerfi. Ég tel líka að mörg af
þeim sérmarkmiðum sem menn hafa
verið að setja undanfarin ár séu vafa -
söm með tilliti til þess að það er erfitt
að ná þeim og að sérreglurnar sem
settar eru þeirra vegna hafi óæskileg
aukaáhrif. Það sem ég hef sérstaklega í

huga er að í núverandi skattkerfi er
orðið nokkuð um misræmi í skattalegri
meðferð einstaklinga og hópa eftir
tegundum tekna o.s.frv. Slíkt misræmi
er ekki til góðs, það skapar fram -
kvæmda rörðugleika og ekki síst þá
skapar það ójafnræði sem erfitt er að
færa rök fyrir.

Endurspeglar skattkerfið
nægilega þær þjóðfélagslegu
aðstæður sem við búum við í
dag?
Þjóðfélagsaðstæður eru sífellt að
breyt  ast og það er nauðsynlegt og
eðlilegt að skattkerfið breytist í sam -
ræmi við þær. Hinu má ekki gleyma að
tilgangur skattkerfisins og megin verk -
efni eru hin sömu og áður og það er
e.t.v spurning hvað sé eðlileg þróun og

hvort ekki sé of mikið lagt í að eltast við
lítt grundaðar tískusveiflur í skattapóli -
tík. Umhverfi skattkerfisins bæði hvað
varðar atvinnulífið og ýmsa aðra þætti
hefur breyst mjög á undanförnum
árum. Til þess að gera einhæft og
lokað hagkerfi er orðið fjölskrúðugra og
opnara og fjölþjóðleg tengsl í atvinnu -
lífinu og hjá einstaklingum hafa aukist
gífurlega. Ég held að skattkerfið hafi
ekki náð að þróast í samræmi við þær
breytingar. Sem dæmi má nefna að
hlutur fjármagnstekna er mun meiri í
dag en áður var. Þar að auki eru skilin
milli tekjutegunda orðin óljósari. Eru
t.d. hærri laun vegna aukinnar mennt -
unar ekki tekjur af því fjármagni sem
lögð voru í menntunina? Það hefur
lengi og víðast um lönd ríkt það viðhorf
að byrði af samfélagslegum kostnaði
skuli jafnað niður eftir greiðslugetu
borgaranna. Við mat á því hvort svo er
þarf að taka tillit til fleira en launatekna
einna og tekjuskatts. Líta þarf til allrar

skattheimtu og skattstofna með heild -
stæðum hætti hvort sem um er að
ræða óbeina skatta, tekjuskatta,
eignar   skatta eða erfðafjárskatt. Ég tel
æskilegt að farið sé yfir skattkerfið með
ákveðin grundvallarsjónarmið í huga og
kannað hvort ekki megi gera betur.

Starfsumhverfi skattsins hefur breyst
mjög mikið á síðustu árum m.a. með
svokallaðri alþjóðavæðingu en ekki
síður með nýrri tækni og aukinni
vafasamri ráðgjafa- og fjármálaþjón -
ustu. Ég held að það sé ljóst að
skattkerfi okkar er hvorki í lagalegum né
tæknilegum skilningi vel í stakk búið til
að takast á við þessar nýju aðstæður án
verulegra breytinga. Það þarf að fyrir -
byggja að þetta breytta umhverfi, sem
leitt hefur af sér ýmislegt gott og á
vafalaust sinn þátt í aukinni hagsæld, sé

notað til þess að sumir geti losnað
við þær skyldur sem skattalögin
leggja almennt á borgarana og
varpað sinni byrði af samfélaginu
yfir á aðra. Af nauðsynlegum
breytingum vil ég sér stak lega nefna
CFC-löggjöf sem allar þjóðir í
sambærilegri stöðu og við hafa
komið á. Ennfremur þarf að styrkja
og taka af tvímæli um rétt
skattkerfisins til upplýsinga frá

fjármálastofnunum. Slíkar upplýsingar
eru lykillinn að allri baráttu gegn
fjármálaglæpum hvort sem þeir eru
peningaþvætti eða skattsvik.

Á tíma þínum í embætti ríkis-
skattstjóra hafa orðið miklar
breytingar á samskiptum skatt -
kerfisins við borgarana. Varst þú
var við viðhorfsbreytingar gagn -
vart skattyfirvöldum á þessum
tíma?
Já, það er alveg ljóst að viðhorf í þjóð -
félaginu gagnvart opinberri starfsemi
hefur breyst mjög mikið. Hið opinbera
er ekki lengur á þeim háa hesti þar sem
embættismenn gátu gefið skipanir og
fyrirmæli út og suður og síðan áttu allir
að haga sér í samræmi við það. Á liðn -
um áratugum hefur þetta breyst og
með tilkomu upplýsingalaganna og
stjórn sýslulaganna, hefur orðið mjög
róttæk viðhorfsbreyting í stjórnsýslunni
og hjá almenningi. 

„Mér finnst nokkuð skorta á
heildstæða sýn á skattkerfið

og raunsætt mat á því til
hvers er ætlast af því.“
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Skúli Eggert Þórðarson hefur verið skipaður ríkis -

skattstjóri frá næstu ára mótum. Skúli Eggert, sem er 53

ára, hefur mikla reynslu að baki í verkefnum sem snúa

að skattafram kvæmdinni. Eftir að hann lauk lögfræði -

prófi frá Háskóla Íslands á árinu 1981 hóf hann störf hjá

skattstjóra Reykjanes umdæmis og hefur hann starfað

við skattamál sam fellt allar götur síðan. Hann hefur

síðustu 13 árin gegnt embætti skatt rannsóknar stjóra

ríkisins eða allt frá því að það varð sjálfstætt embætti á

árinu 1993. Fyrir þann tíma gegndi hann embætti

vararíkis skattstjóra og var hann m.a. einn af lykil -

mönnum skatta kerfisins við upptöku á staðgreiðslu

opinberra gjalda. Í næsta blaði verður viðtal við Skúla

þar sem hann m.a. rifjar upp sín fyrri störf hjá skatt -

kerfinu og lítur fram á veginn. 

Það er enginn efi að gerðar eru í dag
allt aðrar kröfur til yfirvalda og til opin -
berrar þjónustu. Skattyfirvöld hafa
starf að í þessum anda á undanförnum
árum og lagt áherslu á að veita borgur -
unum sem besta þjónustu. Í mínum
huga er enginn vafi á því að viðhorf
borgaranna til skattyfirvalda hefur orðið
jákvæðara af þessum sökum. Ég tel að
þessar breytingar séu af hinu góða og
stuðli að því að auka skilvirkni kerfisins
og skilvísi borgaranna. Þarna erum við
á réttri leið og ég tel að þessari þróun
sé hvergi nærri lokið. 

Þú hefur verið ófeiminn við að tjá
þig opinberlega og mörgum hefur
þótt nóg um og þér jafnvel verið
stefnt fyrir dómstóla vegna um -
mæla þinna. Telur þú það sam  -
rým ast hlutverki embættis manna
að koma skoðunum sínum á
framfæri á þennan hátt eða var
þetta gáleysi af þinni hálfu?

Já, ég hef verið ófeiminn við að tjá mig
opinberlega um framkvæmd skatta mála
þegar eftir því hefur verið leitað eða ég
hef séð ástæðu til.  Ég tel það vera hluta
af þeirri þróun sem ég talaði um áðan,
þ.e. opnari stjórnsýslu, að umræða um
hana eigi að vera opin og aðgengileg fyrir
allan almenning en ekki lokuð af í skotum
á bak við luktar dyr. Ég held að það hafi
verið og sé enn galli á okkar opin bera
kerfi og þar með á skatta stjórn sýslunni
að upplýsingar um stað reyndir hafi verið
af alltof skorn um skammti og öll um ræða
m.a. þess vegna takmörkuð og
ómálefna leg. Meðal annars þess vegna
beitti ég mér fyrir því í minni tíð að gera
upp lýsingar um skattamál aðgengilegri
en áður var, með því bæði að birta þær á
vef embættisins og eins að nota þennan
vettvang, Tíund, til að koma ýmsum
upplýsingum og skoðunum á framfæri.
Það er mín afstaða að ýmsir opinberir
aðilar, ekki síst forstöðumenn stofnana,
eigi að vera ófeimnir við að tjá sig um mál

sinna stofnana. Það er nauðsynlegt fyrir
alla framþróun og ég spyr mig stundum
að því hvernig hinir pólitísku aðilar,
þ.e.a.s. löggjafinn eigi að taka skynsam -
legar ákvarðanir ef þeir eru ekki upplýstir
á fullnægjandi hátt. 

Mér er alveg ljóst að það eru ákveðin
takmörk á því sem embættismenn geta
leyft sér en ég treysti þeim alveg til að
leggja mat á það án þess að vera
múlbundnir. Ég held að það sem ég hef
gert á þessum vettvangi sé fjarri því að
fara yfir þau mörk. Það er t.d. athyglisvert
að í því máli sem þú minnist á kemur
fram að dómarinn lítur svo á að það hafi
nánast verið embættisleg skylda mín að
fara svo fram sem ég gerði. Frjáls
umræða um opinbera stjórn  sýslu er
mikils verður hlekkur í lýðræðinu og
nauð  synleg til að hægt sé að bæta og
breyta kerfinu á þann hátt sem menn
telja æskilegast.

RÍKISSKATTSTJÓRINýr 
ríkisskattstjóri
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Í tilefni af starfslokum Indriða H
Þorlákssonar þann 29. september sl. var
efnt til kveðjusamkomu að Grand Hotel þar
sem saman komu starfsmenn frá
ríkisskattstjóra og öðrum 
samstarfsstofnunum.

Hér má sjá nokkra af ræðumönnum kvöldsins ásamt fráfarandi ríkisskattstjóra.
Ingvar J. Rögnvaldsson vararíkisskattstjóri en hann mun gegna embætti
ríkisskattstjóra til áramóta, Skúli Eggert Þórðarson sem tekur við embættinu um
áramót og Baldur Guðlaugsson ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu. Ingvar,
Skúli og Baldur héldu allir ræðu þar sem þeir rifjuðu upp störf sín með Indriða,
en auk þeirra tóku til máls Jón Steingrímsson og Gestur Steinþórsson.

Skattstjórarnir 
Gunnar Karlsson og
Gestur Steinþórsson.

Skúli Eggert ásamt Indriða og Snorra Olsen. Snorri
gegndi embætti ríkisskattstjóra um tveggja ára skeið,
1996 og 1997, á meðan þáverandi ríkisskattstjóri Garðar
Valdimarsson var í leyfi.

Og eins og sjá má þá
skemmtu menn sér
konunglega, en á myndinni
með Indriða er Jón
Guðmundsson deildarstjóri
hjá fjármálaráðuneytinu, en
hann starfaði um árabil hjá
ríkisskattstjóra.

Það var svo sannarlega glatt á hjalla og
óperusöngvararnir Davíð Ólafsson og Stefán
Helgi Stefánsson (Óperu í divurnar) voru með
bráðskemmtileg söngatriði.

Að loknum kveðjuræðum og skemmtiatriðum hélt Indriði
bráðskemmtilega ræðu, eins og vænta mátti af honum.
Hann fór lofsamlegum orðum um starfsfólkið og kvaddi 
það með orðunum 
„ef ég væri í Ameríku, þá myndi ég segja I love you all.“

Steinunn Jónasdóttir
verkefnastjóri hjá RSK og
Guðrún Björg Bragadóttir

skattstjóri.
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Þróun skattalöggjafar
Skattamál eru flókin og fjölþætt
viðfangsefni sem eru á hverjum tíma
umdeild og eru ekki alltaf leyst til
fullnustu á þann hátt að allir geti vel við
unað. Skattalögum er sífellt breytt í því
skyni að þau samsvari kröfum
sam tímans. Kröfur samtímans
eru þó eðli málsins samkvæmt
breytilegar og fylgja almennum
viðhorfum til þjóðmála sem
breytast vegna mismun andi
áherslu á fjárþarfir hins opin -
bera. Þannig eru for send ur fyrir
hárri skatt lagn ingu á ákveðna
skatt stofna kannski ekki þær
sömu á samdráttar tímabili og
þegar uppgangur er í sam -
félaginu.1

Það er fátt sem sætir jafn -
örum breytingum í íslensku laga  -
um hverfi og skattalög gjöf in. Hún
er mikilvægur hlekk ur í mótun
efna hagsmála og tekur til um -
deildra ágreiningsefna á borð við
tekju skiptingar í þjóð félaginu,
félags legrar sam hjálp ar, sparn aðar í
ríkis rekstri og afkomu ríkissjóðs.2

Tekjuskatturinn fæddist á fyrstu
áratugum 19. aldarinnar og hefur hann
verið í stöðugri þróun síðan. Hann
hefur mótast með samfél aginu á tíma -
bili sem hefur verið umhleypinga samt.
Tekjuskatturinn hef ur þannig tekið mið
af þeim anda sem ríkt hefur sem og
jafnréttis- og mannréttinda baráttu sem

hefur aukist jafnt og þétt. Hinn almenni
tekjuskattur er löngu orðinn einn af
aðalþáttum í skattakerfi landa þar sem
þjóðfélags hættir eru á svipaða lund og
á Íslandi. Á fyrstu áratugum 19. aldar
voru stigin fyrstu skref í þróun tekju -
skattsins. Englend ingar og Þjóð verjar
fóru þar fremstir í flokki. Tekjuskattur
var reyndar lagður á vegna hernaðar -
þarfa þegar árið 1798 á Englandi og
aftur fáeinum árum síðar. Hann varð þó
ekki að föstum skatti fyrr en árið 1842.
Aðrar Vestur landaþjóðir fylgdu ekki í
kjölfarið fyrr en alllöngu síðar.3

Hér á landi hófst endurreisnar baráttan
á fyrri hluta nítjándu aldar. Skattamálin
bar brátt á góma og voru meðal þess
sem mönnum var ljóst að þyrfti að gera
grundvallarbreytingar á. Til þess tíma
höfðu skattar til ríkisþarfa runnið í
konungssjóð en það voru hin þekktu
manntalsbókargjöld. Til þeirra töldust
konungstíund, skattur, gjafa tollur, lög -
manns tollur og manntals fiskur.4

Tegundir skatta til forna 
Árið 1875 var skipuð milliþinganefnd í
skattamálum sem gerði tillögur um
gagngera breytingu á þágildandi
skatta lögum á Íslandi. Á grundvelli
þeirra voru gerðar miklar breyt ingar
sem marka mestu tíma mót í sögu
íslenskra skatta mála. Fyrir þann tíma
voru ofangreindir skattar þeir helstu, en
hér verður stuttlega gerð grein fyrir
þeim. 5

Konungstíund 
Konungstíundin var sá hluti af

tíundargjaldi sem Gissur bisk up
Ísleifsson fékk lögtekna á Alþingi
1097,6 og upphaflega rann til
biskups, en eftir siða skiptin til
konungs. 

Skatturinn átti rætur sínar að
rekja til skattgjalds sem lands -
menn játuðu Hákoni Noregs -
konungi með Gamla sáttmála.7

Tíund var almennur kirkju skattur,
sem komið var á hér á landi áður
en henni var komið á annars
staðar á Norður löndum. ,,Af
ástsæld hans og af tölum þeirra
Sæmundar með umráði Mark -
úss lögsögumanns var það í lög
leitt,” var sagt og var það kallað
,,miklar jartegnir hvað hlýðnir
landsmenn voru” að taka á sig
skatt gjaldið. Það var þó ekki svo

einfalt vegna þess að höfðingjar
landsins sáu hagsmunum sínum vel
borgið með slíkri skattlagningu; enda
rann hluti tíundarinnar til kirkju eigenda.8

Vegna skattlagningarinnar var gerð
eignakönnun á meðal manna. Menn
töldu fram til skatts og var hann lagður
á eftir efnahag hvers og eins. Það þurfti
að virða til tíundar allar jarðeignir
landsins og var það mat lagt til grund -

í S L E N S K  S K A T T A L Ö G G J Ö F

Skattalöggjöf til forna er önnur
greinin af þremur í greinaflokki sem
birtist í Tíund. Um er að ræða
stuttar greinar á sviði skatta réttar
þar sem höf undur nálg ast viðfangs -
efnið frá sjónar horni réttar  heim -
spek innar. Í fyrstu greininni beindi
höfundur sjónum sínum að hug -
takinu ,,skattur” og ýmsum skil -
grein  ingum á sviði skatta   réttar. 
Í þess ari grein fjallar höf undur í
stuttu máli um íslenska skatta lög -
gjöf í sögulegu samhengi. 

U N N A R  S T E I N N
B J A R N D A L
l ö g f r æ ð i n g u r



vallar í mörg hundruð ár á eftir. 
Jarðir voru metnar til hundraða9

en brátt var einnig farið að meta
kúgildi.10 Frá þessum tíma var
mönnum skylt að telja fram til skatts
á hverju ári á hreppasamkomum og
sverja að rétt væri tíundað. Álagður var
1% skattur á hreina eign. Tíund átti að vera
tíundi hluti uppskeru eða annarrar fram leiðslu.
Íslendingar hafa metið það þannig að 1%
eignarskattur samsvar aði 10% tekjuskatti,
eins og búast mætti við 10% tekjum af
skuldlausri eign, samsvarandi því sem leyft var
að taka í vexti eða leigu. Tíund skiptist í fjóra
hluta. Hreppstjórnarmenn önnuðust skiptinguna.
Fjórðungur rann til styrktar fátækum
hreppsbúum og læg stu tíundir runnu óskiptar til
fátækra. Fjórðungur rann til biskups. Þriðji
hlut inn til presta og hinn síðasti til
kirkna, eins og áður var getið. Kirkju-
og prests tíund runnu til eigenda
kirkna, en skatturinn var ætlaður til
viðhalds og reksturs guðshúsanna.11

Með tíundarlögunum var gert ráð
fyrir fastri skipan kirkjusóknar en
hver maður greiddi tíund til sinnar
sóknar kirkju. Sóknirnar voru
eðlilega mis stórar og tekjum
kirkna misskipt. Sumar voru
fátækar en helstu kirkjur landsins
urðu stórauðugar, einkum þær sem
voru í eigu höfðingjaættanna. Tíundin
varð bæði til að efla kirkjuna í landinu
og til að tryggja höfðingjavald á
Íslandi. Það sem var undanskilið
tíundinni voru goðorðin, bækur og
messuklæði presta, en prestastéttin
sjálf varð ekki tíundarfrjáls fyrr en
árið 1275. Stofnanir kirkjunnar
sjálfrar voru tíundarfrjálsar. Þær
eignir sem gefnar voru kirkjum og
klaustrum voru undan þegnar
skattlagningu.12

Gjafatollur 
Gjafatollurinn komst á seint á 14. öld
en rann upphaflega til sýslumanna
og prófasta. 

Um var að ræða eins konar
lausnar gjald undan sektum.13

Gjafatollur var lagður á tíundarskylda
menn. Hans er fyrst getið seint á 14. öld
en það er þó möguleiki á því að hann sé
eldri en svo. Uppruni hans er talinn vera
sá að sýslumenn og prófastar innheimtu

sakeyri konungs og kirkju. Sumir urðu
aðgangsfrekir en allt umstangið var
fyrirhafnarsamt svo að þeir sömdu
um að gjaldþegnar greiddu ákveðinn
toll gegn því að vera lausir undan

ákærum fyrir brot sem vörðuðu
mörk eða minna fé í sakeyri. Ekki
er vitað um fjárhæð skattsins fyrir
siðbreytingu, en eftir hana greiddi

hver gjaldandi ½ -10 álnir eftir
efnum. Skatturinn var því í eðli sínu

gjöf þeirra sem ekkert höfðu brotið af sér
til sýslumanna og prófasta, en síðar

einungis til sýslumanna.14

Lögmannstollur 
Lögmannstollurinn var gjald sem greitt
var til lögmanna fyrir vinnu þeirra. Um

aldamótin 1800 féllu lögmanns -
embættin niður en þá féll gjald
þetta í konungssjóð. Í kjölfarið
varð lög manns  tollurinn gjald
sem greitt var til dómara

yfirréttarins.15

Manntalsfiskur 
Manntalsfiskurinn var líkur
gjafatoll inum að því leyti að um
var að ræða gjöf til sýslumanna.
Átti skatturinn að vera þóknun

fyrir aukið umstang sök um fjölda
aðkomumanna. Skatt ur inn fékk á
sig fasta hefð en tíðkaðist aldrei

nema í tveimur sýslum, Snæfells -
sýslu og Gullbringusýslu svo og í
Reykjavík. Í raun komst skatturinn

fyrst á í ver stöðvum í Gullbringu -
sýslu en síðar á Snæfellsnesi og
öðrum stöðum þar sem verstöðvar

voru staðsettar. Þetta gjald var staðfest
með ýmsum alþingis samþykktum og

loks með kon ungs úrskurði á síðasta
fjórðungi 18. aldar og eftir þann
tíma rann það í kon ungssjóð.
Mann talsfiskar voru greidd  ir af

vertíðarmönnum, sem áttu ekki
lögheimili í héraði útróðrar pláss ins.16 17

Þessir skattar eru helst nefndir
þegar rætt er um skattheimtu á
Íslandi fyrir hin eiginlegu skattalög
sem sett voru fyrir um 130 árum
síðan. Þessi manntalsbókargjöld

þóttu þó ósann gjörn af ýmsum
ástæðum. Talið var að þau hvíldu mis -

jafnlega þungt á mönn um. Sérstaklega var
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nefnt í þessu samhengi að menn til
sveita, í land búnaði, þyrftu sérstaklega
að gjalda fyrir háan skatt. Sveitafólk gat
þó huggað sig við að það þyrfti ekki að
greiða manntalsfisk. Ósanngirni skatt -
anna lýsti sér þó kannski helst í því að
embættis- og andlegar stéttir voru
undanþegnar manntalsbókargjöldum
og fjölmörgum jarðeignum hafði verið
veitt undanþága frá greiðslu konungs -
tíundar, þótt um þau skattfríðindi giltu
engar ákveðnar eða samræmdar reglur.
Einnig var mismunandi ströngum
reglum fylgt við innheimtu gjaldanna.
Álagning skattskyldu og ákvarðanir um
skattafríðindi var því ekki háð sam -
ræmdum reglum sem leiddi til mis mun -
andi þungrar skattbyrði manna.18 

Aðrar tekjur konungs 
Konungur átti kröfu til ýmissa fríðinda
hér á landi, og nefndust þau réttur
konungs. Samkvæmt 1. kapítula Jóns -
bókar skyldi hver þingfararkaups bóndi
greiða konungi árlega 20 álnir í skatt og
gengu 10 álnir til sýslumanna og
nefndist sá hluti þingfararkaup. Hinn
helmingurinn lenti oft á tíðum á mið -
öldum í höndum umboðss tjórnar innar.
Skatturinn var nefndur vísaeyrir kon -
ungs, til aðgrein ingar frá öðrum tekjum
hans. Skatt heimta þessi fór fram á
manntals þingum á vorin.
Konungum þóttu oft rýrar tekjur af
Íslandi og sendu þeir því hingað til
lands sérstaka erindreka til skatt heimtu.
Besta leiðin fyrir íslenska bændur til
þess að losna undan skattheimtu
konungs var að telja minna fram en bar

til þess að lenda ekki í tölu þingfarar -
kaupsbænda eða skatt skyldra búleys -
ingja. Skattur þessi, auk ofan greindrar
tíundar og annarra gjalda, voru helstu
opinberu gjöldin sem almenn ingur
greiddi á síðari hluta 19. aldar.19

Niðurlag 
Konungur hafði þó úr annars konar
tekjum að moða. Sektir voru lögskyldar
bætur sem konungur og stjórn hans
hlaut fyrir misgerðir og lögbrot þegn -
anna, ef hægt var að dæma þá. Ef ríkir
menn lentu í sakferli gat verið um
miklar upphæðir að ræða. 

Þegngildi var samkvæmt áður -
nefndu ákvæði bætur fyrir veginn
mann. Fjórðungsrými var kvöð á kaup -
mönnum. Konungur varð að gera
sérstakar ráðstafanir til þess að tryggja
flutning á skatti og öðrum tekjum
héðan til Noregs. Magnús konungur
Gíslason fyrirskipaði þannig að kaup -
menn skyldu senda skatt sinn utan fyrir
skynsamlegt gjald. 

Það varð úr að konungur átti fjórð -
ungsrými í hverju skipi sem sigldi
hingað. Það skyldi nota undir tekjur
konungs af landinu. Það hvarf þó úr
sögunni snemma á fimmtándu öld.
Sekkjagjald var 5% útflutningstollur
sem greiddur var í Björgvin á síðari
hluta 14. aldar. Ekki eru til heimildir um
upphaf þess gjalds. Það var talið eiga
sér stoð í Réttarbót Hákons konungs
Magnússonar frá árinu 1360 en það var
innheimt í nokkurn tíma. Þegar Eng -
lands   siglingar hófust varð erfiðara að
innheimta þetta gjald og þurfti að ítreka

boð um innheimtu þess. Konungs -
valdið leit svo á að það væri í raun
greiðsla fyrir heimild til Íslands -
verslunar. Hafnartollur átti rót sína að
rekja til konungsbréfs frá árinu 1523
þar sem Íslendingum var bannað að
versla við erlenda kaupmenn fyrr en
þeir hefðu greitt 20 gyllini í toll. 

Af öðrum tekjum konungs má nefna
áðurgreindan manntalsfisk og gjafatoll,
en einnig herskatta, sem reyndist þó
misjafnlega auðvelt að innheimta,
bóna  vetur, gingjald, landshjálp og
tekjur af fiskveiðum. Einnig voru land -
skuldir árleg leigugjöld af jörð og
konungur átti einnig minniháttar rétt -
indi, svo sem rétt til arfs og einkarétt á
fálkaveiðum.20

1 Björn Björnsson (1950). Bls. 41 
2 Jónatan Þórmundsson (1982). Bls. 42 
3 Björn Björnsson (1950). Bls. 41 
4 Björn Björnsson (1950). Bls. 41 
5 Jónatan Þórmundsson (1982). Bls. 42 
6 Fræðimenn virðast ekki vera sammála um hvaða
ár tíundin var lögfest. Á meðan að Björn Björnsson
heldur því fram að tíundin hafi verið lögfest árið
1096 telur nafni hans Þorsteinsson að hún hafi
verið lögtekin árið 1097. 
7 Björn Björnsson (1950). Bls. 42 
8 Björn Þorsteinsson (1991). Bls. 65 
9 Hundrað var 120 álnir vaðmáls sem samsvaraði
20 aurum. 
10 Hundrað var verðmæti einnar kýr eða sex áa. 
11 Björn Þorsteinsson (1991). Bls. 66 
12 Björn Þorsteinsson (1991). Bls. 66 – 67 
13 Björn Björnsson (1950). Bls. 42 
14 Sigurður Líndal (1978). Bls. 95 
15 Björn Björnsson (1950). Bls. 42 
16 Björn Björnsson (1950). Bls. 42 
17 Sigurður Líndal (1978). Bls. 99 
18 Björn Björnsson (1950). Bls. 42 
19 Sigurður Líndal (1978). Bls. 93 – 95 
20 Sigurður Líndal (1978). Bls. 93 – 99 

Nú er langt liðið á þinghald þessa misseris.  Fyrir Alþingi
hafa að venju verið lögð fram hin ýmsu lagafrumvörp,
ályktanir og fyrirspurnir  á vettvangi skattamálanna.

Fyrir liggur m.a. sérstakt frumvarp um að endurreikna
vaxtabætur og hækka þau mörk sem eignaskerðing
miðast við vegna tekjuársins 2005. Við þetta fjölgar
vaxtabótaþegum og bætur hækka hjá öðrum. Þá liggur
fyrir stjórnarfrumvarp sem er ætlað að hækka barna -

bótaaldursviðmiðun úr 16 í 18 ár. Í því sama frumvarpi er
lagt til að neðri mörk aldursviðmiðunar sem ívilnunar -
heimildir vegna náms barna hækki samsvar andi og
verði 18 ár. Gert er ráð fyrir að börn verði eftir sem áður
sjálfstæðir skattgreiðendur við 16 ára aldurinn. 

Í þessu sama frumvarpi eru lagðar til breytingar á
persónuafslætti og skatthlutfalli.

Lagafrumvörp á haustþingi

Vaxtabætur - barnabætur
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Málavextir voru þeir að ákvæði 5. mgr. 10. gr. portú gölsku tekjuskatts laganna
(Código di Imposto sobre i Rendimento das Pessoas Singulares) kvað á um
að heimilt væri að fresta greiðslu skatts vegna hagnaðar af sölu
íbúðarhúsnæðis ef aflað yrði annars húsnæðis í Portúgal. Framkvæmda stjórn
Evrópusam bandsins taldi framangreint ákvæði fara í bága við
stofnsetningarrétt Rómarsáttmálans og EES samn ingsins og ákvæði um
frjálsa fólksflutninga og fjár magns flutninga. Fram kvæmda stjórnin höfðaði mál
gegn Portú gölskum yfirvöldum til þess að fá framan greint viðurkennt með
dómi. Evrópudómstóllinn féllst á það með fram kvæmda stjórninni að ákvæði 5.
mgr. 10. gr. portúgölsku tekjuskattslaganna færi í bága við ákvæði Rómar -
sáttmálans og EES samningsins um stofn setningarrétt og frjálsa fólksflutninga
(18., 39. og 43. gr. Rómar sáttmálans og 28. og 31. gr. EES samn ingsins).
Sökum þess að umdeilt ákvæði portúgölsku tekjuskatts laganna fór í bága við
framangreind ákvæði, taldi dómstóllinn ekki þörf á sérstakri skoðun á hvort
umdeilt ákvæði portúgölsku tekju skatts laganna færi í bága við ákvæði
Rómarsáttmálans og EES samn ingsins um frjálsa fjármagnsflutninga.

Dómur Evrópudómstólsins

Söluhagnaður íbúðarhúsnæðis
Hinn 26. október 2006 var kveðinn upp dómur Evrópudómstólsins í máli
framkvæmda stjórnar Evrópusambandsins gegn Portúgal, mál nr. C-345/05.

UpplýsingataflaUpplýsingatafla RSK
Staðgreiðsla opinberra gjalda 2006

Skatthlutfall staðgreiðslu 36,72%

Tekjuskattur 23,75%

Útsvar 12,97%

Skatthlutfall barna yngri en 16 ára

af launum umfram kr. 98.528 6,00%

Af vöxtum og arði 10,00%

Skattleysismörk tekjuárið 2006 948.647

Persónuafsláttur frá 1. janúar 2006
í einn mánuð kr. 29.029

í hálfan mánuð kr. 14.514

í 14 daga kr. 13.361

í eina viku kr. 6.680

Sjómannaafsláttur á dag kr. 787

Hámark barnabóta 2006 miðað við heilt ár
Hjón/sambúðarfólk

- með fyrsta barni kr. 139.647

- með börnum umfram eitt kr. 166.226

- ótekjutengd viðbót v/barna yngri en 7 ára kr. 46.747

Einstæðir foreldrar

- með fyrsta barni kr. 232.591

- með börnum umfram eitt kr. 238.592

- ótekjutengd viðbót v/barna umfram eitt

og yngri en 7 ára kr. 46.747

Barnabætur eru greiddar út 1. feb., 1. maí, 1. ágúst og 1. nóv.

Tryggingagjald, þ.m.t. markaðsgjald 5,79%

Sérstakt gjald v/sjómanna 6,44%

Kílómetragjald, skv. auglýsingu
ferðakostnaðarnefndar nr. 2/2006

Kílómetragjald, gildir frá 1. júní 2006

Almennt gjald, af fyrstu 10 þ.km, pr. km: kr. 68,50

Sé greitt sérstakt gjald vegna aksturs á vegum fyrir almenna umferð þar

sem ekki er bundið slitlag, skal reikna 15% álag á almennt gjald.

Sé greitt torfærugjald vegna aksturs utan vega, eða á vegaslóðum sem

ekki eru færir fólksbílum, skal reikna 45% álag á almennt gjald.

Dagpeningar innanlands, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 3/2006 

Gildir frá 1. okt. 2005

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 17.500

Fyrir gistingu í eina nótt 11.500

Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 6.000

Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.000

Dagpeningar erlendis, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 3/2005

Almennir dagpeningar Dagpeningar

vegna þjálfunar,

náms o.fl.

Gisting Annað Gisting Annað

London, New York borg, 

Washington DC og Tokyo SDR 145 110 93 70

Annars staðar SDR 110 100 70 64

Virðisaukaskattur
Almennt skattþrep 24,5%

Sérstakt skattþrep 14,0%
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Hátternisreglurnar eru til komnar í
kjölfar þeirrar stöðu sem upp er komin
og þeirrar umræðu sem átt hefur sér
stað á innri markaði Evrópusambands -
ins. Aukin milliríkjaviðskipti og fjölgun
alþjóðlegra fyrirtækja með dótturfélög
um allan heim hefur orðið til þess að
samningsríki sambandsins hafa áttað
sig betur á að samhliða þessu nýja
landslagi í viðskiptum getur skatt -
heimta ríkjanna mögulega dregist
saman. Þetta gerist í þeim tilvikum sem
fyrirtækjasamstæður eiga viðskipti
með það að markmiði að stýra hagnaði
sínum frá fyrirtækjum í háskattaríkjum
til fyrirtækja í lágskattaríkjum. Ríkin
hafa ýmist brugðist við þessu með
setningu laga eða reglna með það að
markmiði að auka kröfur til fyrirtækja
um að halda gögn vegna viðskipta
tengdra aðila. Þessu samfara hefur
kostnaður fyrirtækja hækkað og regl -
urnar orðið flóknari. Þessi þróun getur,
og hefur í einhverjum tilvikum, haft letj -
andi áhrif á viðskipti þar sem regl urnar

leggja oft á tíðum óeðlilega miklar
kvaðir á fyrirtæki. Hátternis reglurnar
voru gerðar með það að markmiði að
sameina hin andstæðu sjónarmið
skatt   yfirvalda og stjórnenda fyrirtækja.
Fyrirtæki eiga að geta átt viðskipti án
hindrana og skattyfirvöld eiga að geta
haft aðgang að nægilegum gögnum hjá
fyrirtækjum til eftirlits.

Þörfin fyrir verklagsreglur
Eins og greint var frá hér að framan
hafa mörg ríki Evrópusambandsins gert
ríkari kröfur til fyrirtækja sem eiga
viðskipti við tengda aðila í öðrum
samningsríkjum um að halda gögn
varðandi viðskiptin. Ástæðan er sú að
tryggja verður að verðlagning í
viðskiptum tengdra aðila sé í samræmi
við viðskipti ótengdra aðila eða í
armslengd til að geta framkvæmt rétta
skattheimtu og lágmarka líkur á
skattaflótta. Sú krafa sem lögð er á
fyrirtæki um að halda gögn og veita
upplýsingar gerir það að verkum að
hægt er að meta hvort einstök viðskipti
milli tengdra aðila eru eðlileg eða
sambærileg viðskiptum ótengdra aðila.

Innihald verklagsreglna
Hátternisreglurnar fela í sér kvaðir til
handa samningsríkjunum að taka við
stöðluðum milliverðlagningargögnum

vegna viðskipta tengdra aðila milli
landamæra innan Evrópusambandsins,
og líta á þessi gögn sem grunn upp -
lýsingar við mat á verðlagningu við -
skipta milli tengdra aðila. Í reglunum er
gerð sú krafa að samningsríkin fallist á
að krefja ekki minni og einfaldari fyrir -
tæki um að leggja fram sama magn af
gögnum og krafist er af stærri og
flóknari fyrirtækjum. Þá má reglunum
ekki vera þannig háttað að þegar
fyrirtæki eru krafin um að halda
ákveðnar upplýsingar eða veita þær, þá
valdi það ósanngjörnum kostnaði fyrir
fyrirtækin. Ennfremur má ekki krefjast
gagna sem tengjast ekki þeim við -
skiptum sem eru til skoðunar hverju
sinni og öll gögn verður að meðhöndla
sem trúnaðargögn. 

Þeim upplýsingum sem fyrirtækjum í
viðskiptum við tengda aðila er gert að
halda hjá sér má skipta í tvo hluta.
Annars vegar er um að ræða svo -
kallaðar „masterfile“ upplýsingar sem
öllum innan Evrópusambandsins er
gert að halda. Hins vegar er um að
ræða „country-specific document -
ation“ sem er eins konar viðbót við
upplýsingaskylduna sem hverju ríki fyrir
sig er heimilt að setja. Öll samnings -
ríkin munu hafa aðgang að „masterfile“
upplýsingunum en hinsvegar munu
„country-specific documentation“
upplýs i ngarnar  einungis vera aðgengi -
legar þeim ríkjum sem upplýsingarnar
varða. Í hátternisreglunum segir að
„masterfile“ upplýsingarnar eigi að
inni halda nægilega ítarleg gögn svo
mögulegt sé fyrir skattyfirvöld við -
komandi samningsríkis að meta hvort
verðlagning viðskipta hafi verið eðlileg. 

Hátternisreglurnar fela í sér ákveðna
lágmarkskröfu til handa fyrirtækjum um
að halda ákveðnar upplýsingar, eigi
þau viðskipti við tengda aðila.

Viðskipti
tengdra aðila

Þann 20. júní 2006 samþykktu Evrópu ráðið og fulltrúar ríkis -
stjórna samn  ingsríkja Evrópusambandsins hátt ernisreglur (code
of conduct) er kveða á um gagnagerð vegna verð lagningar
viðskipta tengdra aðila yfir landamæri innan Evrópu sambands ins.
Reglurnar kveða á um að þau gögn sem fyrir tækjum er gert að
halda vegna við skipta innan armslengdar verði stöðluð og
miðstýrð. Þótt reglurnar séu aðeins pólitísk skuldbinding sem
eiga hvorki að hafa áhrif á sam keppnishæfni né réttindi og
skyldur samningsríkjanna eru þær að mati ýmissa fræðimanna
fyrsti vísirinn að samræmdri evrópskri skattalöggjöf. 

Ó L A F U R  K A R L  
E Y J Ó L F S S O N E

J Ó N  I N G I
I N G I B E R G S S O N
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Upplýsingaskyldan felst einna helst í
því að hafa aðgengilegar helstu
upplýsingar um fyrirtækið sjálft og þau
viðskipti sem það á við tengda aðila.
Þannig skal fyrirtækið t.d. hafa
aðgengi legar upplýsingar um starfsemi
fyrirtækisins, stefnu, hvernig stjórn -
skipulagi er háttað og tengsl við dóttur -
félög. Þá ber að halda upplýsingar um
öll þau viðskipti sem eiga sér stað milli
tengdra aðila, þ.e. við hvaða aðila
viðskiptin eru, hvers eðlis þau eru, og
nákvæmar upplýsingar um magn og
verð í viðskiptunum. Eins verður fyrir -
tækið að hafa ákveðna milliverð lagn -
ingarstefnu eða lýsingu á því kerfi sem
það starfar eftir sem sýnir fram á að
verð í viðskiptum við tengda aðila er í
samræmi við armslengdarregluna. 

Eins og áður segir eiga upplýsingar
fyrirtækja um viðskipti við tengda aðila
að gera skattyfirvöldum kleift að meta
hvort viðskiptin hafi verið eðlileg og í
samræmi við viðskipti milli ótengdra
aðila. Upplýsingar um starfsemi, stjórn -
skipulag, stefnu og tengsl fyrirtækis við
dótturfélög myndu t.d. gera skatt yfir -
völdum auðveldara um vik við að gera
sér grein fyrir eðli þeirra viðskipta sem
eru til skoðunar hverju sinni. Eins
myndu upplýsingar um einstök við -
skipti, þ.e. magn, verð og við hvern
viðskiptin eru, gera skattyfirvöldum
kleift að bera viðskiptin saman við
sambærileg viðskipti fyrir tækisins við
ótengda aðila. Hvað varðar verðlagn -
ingu í viðskiptum og verðlagningar -
stefnu fyrirtækja þá er getið nokkurra
verðlagningaraðferða í viðmiðunar -
reglum OECD um milliverð lagningu.
Þær er að finna í öðrum kafla reglnanna
og eru sérstaklega nefndar þrjár
hefðbundnar verðlagningarreglur. Í
fyrsta lagi sambærileikaaðferðin (com -
parable uncontrolled price method), í
öðru lagi endursöluaðferðin (resale
price method) og í þriðja lagi kostn -
aðarálagsaðferðin (cost plus method).
Þá er fjallað um aðrar aðferðir í þriðja
kafla reglnanna, svokallaðar hagn -
aðarmyndunaraðferðir (trans action al
profit method) en með þeim er leitast
við að rannsaka þann hagnað sem
verður til í viðskiptum milli tengdra
aðila. Þess ber að geta að í við -

miðunar reglum OECD er ekki tæmandi
talning á þeim aðferðum sem mögulegt
væri að nota í viðskiptum milli tengdra
aðila en þær verða þó að vera í
samræmi við armslengdarregluna. 

Af framangreindu má ráða að haldi
fyrirtæki upplýsingum um viðskipti við
tengda aðila til haga með réttmætum
hætti ættu skattyfirvöld að geta metið
af þeim einum hvort rétt hafi verið
staðið að verðlagningu í einstök um við -
skiptum. Við skatteftirlit ætti starf semi
fyrirtækja því að raskast minna við að
hafa framangreindar upplýs ingar til
staðar í stað þess að þurfa að afla
þeirra í kjölfar eftirlits.

Upplýsingareglur á Íslandi
Á Íslandi er engum eiginlegum
gagnareglum eða milliverð lagningar -
reglum til að dreifa. Helst mætti benda
á hina almennu armslengdarreglu í 57.
gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.
Reglan er mjög opin og almenn og
hvergi er að finna ítarlegar leiðbeiningar
um hvernig haga skuli viðskiptum milli
tengdra aðila eða hvernig verðlagningu
viðskiptanna skuli háttað. Þann 24.
janúar 2006 tóku gildi lög nr. 42/2006 í
Danmörku sem kveða á um upplýs -
ingaskyldu fyrirtækja sem eiga viðskipti
við tengda aðila. Ennfremur hafa dönsk
skattyfirvöld birt ítarlegar leiðbeiningar
um hvað felst í lögunum (Transfer
pricing; Kontrollerede transaktioner;
Dokumentationspligt). Svíar og Finnar
eru einnig með reglur um milli verð -
lagningu og nú liggur fyrir að Norð -
menn munu lögfesta slíkar reglur árið
2008. Þá eru Íslendingar eina Norður -
landaþjóðin sem ekki er með neinar
reglur sem kveða á um upplýsinga -
skyldu vegna viðskipta milli tengdra
aðila. Í ljósi þess að íslensk fyrirtæki
eru sífellt að auka útrás sína getur í
ákveðnum tilvikum verið fremur
óheppi legt að engum haldbærum
leiðbeiningum um milliverðlagningu sé
til að dreifa hérlendis. Er það óheppi -
legt vegna þess að erlend skattyfirvöld
eru sífellt að auka áherslu á eftirlit með
viðskiptum yfir landamæri milli tengdra
aðila. Leiðbeiningar og reglur um
milliverðlagningu og gagnagerð hér -
lendis myndu minnka líkurnar á tví -

skatt  lagningu enda yrði verðlagning
við skipta milli tengdra aðila í slíku
umhverfi skýrari, meðvitaðri og mark -
vissari í alla staði. Þá myndi traust og
trúverðugleiki íslenskra fyrirtækja á
erlendri grundu aukast. Í fjarveru
milliverðlagningarreglna er ekki aðeins
verið að torvelda íslenskum skattyfir -
völdum eftirlit með viðskiptum milli
tengdra aðila, heldur er einnig verið að
auka líkur á að íslensk útrásarfélög
verði tekin til skattendurskoðunar af
erlendum skattyfirvöldum. Því væri
æskilegt að nútímavæða íslenska
skatt kerfið, auka skýrleika og gagnsæi
í framkvæmd með setningu reglna um
verðlagningu og gagnagerð vegna
viðskipta tengdra aðila, með það að
markmiði að efla útrásarhæfni fyrir -
tækjanna og styrkja lagagrundvöll
skattheimtu og skatteftirlits. 

Lokaorð
Markmið þessarar greinar er að stuðla
að framsækinni umræðu um þróun
reglna sem gilda um viðskipti tengdra
aðila. Hröð þróun á reglunum er að
mati greinarhöfunda eðlileg enda til
hagsbóta fyrir bæði fyrirtæki og
skattyfirvöld. Greint hefur verið frá því
að reglur sambærilegar þeim sem er að
finna í hátternisreglum Evrópusam -
bands ins væru heppilegri en hin
almenna armslengdarregla 57. gr. laga
nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ástæðan er
ekki síst sú að íslensk fyrirtæki eru í
mikilli útrás og mikilvægt að sambæri -
legar reglur gildi hérlendis og í ná -
granna löndum okkar. 

Margir telja að ítarlegt regluverk um
viðskipti tengdra aðila kunni að vera
óaðlaðandi fyrir fyrirtæki og halda að
fyrirtæki forðist að leita á markaði sem
gera miklar kröfur um upplýsingar í
tengslum við slík viðskipti. Slíkt er að
mati greinarhöfunda rangt. Fyrirtæki
leita þangað sem þau sjá hagnaðarvon
og ættu skattareglur ekki að hafa
afgerandi áhrif. Þegar rætt er um skatt -
lagningu fyrirtækja annars vegar og
hagnað þeirra hins vegar verður að líta
til þess að það er ekki skottið sem
dinglar hundinum heldur hundurinn
sem dinglar skottinu. 



Úrskurður yfirskattanefndar nr. 113/2006

Virðisaukaskattur - Uppgjör -
Leiðréttingarkvöð - Skattverð
Kærandi, sem var einkahlutafélag, seldi
allan verslunarrekstur sinn, ásamt við -
skiptavild, vörumerkjum, vörulager og
fasteign til annars einkahlutafélags í
verslunarrekstri. Skattstjóri felldi kær -
anda af grunnskrá virðisaukaskatts og
áætlaði honum virðisaukaskattsskylda
veltu á þeim grundvelli að telja bæri
innréttingar, verslunaráhöld og önnur
áhöld og bifreið til skattskyldrar veltu á
því tímabili er starfsemi lýkur, sbr. 3.
mgr. 11. gr. laga nr. 50/1988. Innrétt -
ingarnar og áhöldin fylgdu ekki með við
sölu kæranda á verslunarrekstrinum en
voru notuð af kaupandanum án endur -
gjalds.

Yfirskattanefnd féllst á úrskurð
skatt stjóra utan ákvörðunar um skatt -
verð. Niðurstaða nefndarinnar var sú
að mat skattstjóra á skattverði inn -
réttinga og áhalda hafi verið langt um
skör fram en skattstjóri hafði miðað við
tæplega 62% hærra verð en bókfært
verð. Hvað mat á verði bifreiðarinnar
varðar þá taldi nefndin að skattstjóri
hafi ekki skotið viðhlítandi stoðum
undir það mats verð er hann ákvarðaði.
Nefndin lækk aði áætlun skattstjóra. 

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 120/2006

Rekstrargjöld - Innskattur -
Málsmeðferð - Staðarleg
valdmörk
Kærandi flutti lögheimili sitt frá
umdæmi B til umdæmis A á miðju ári.
Skattstjóri A-umdæmis gerði breyt -
ingar á opinberum gjöldum og virðis-
auka skatti kæranda. Kærandi hélt því

fram að skattstjóri B-umdæmis hefði
áður kannað réttmæti umræddra við -
skipta og meðal annars skoðað sömu
gögn án athugasemda og skattstjórinn
í A-umdæmi byggði úrskurð sinn á.

Yfirskattanefnd taldi að með tilliti til
staðarlegra valdmarka þætti ekki var -
hugavert að byggja á því að skatt -
stjórinn í A-umdæmi hafi verið valdbær
til greindra breytinga á inn skatti, enda
yrði ekki talið að skattstjóri hefði tekið
aðra efnislega afstöðu til virðisauka -
skatts kæranda umrætt upp gjörs tíma -
bil en leiddi af breytingu hans á al -
menn um skattskilum félagsins, sbr. 1.
mgr. 16. gr. laga nr. 50/1988.

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 141/2006

Reiknað endurgjald -
Ráðgjafarstarfsemi -
Stjórnarseta
Skattstjóri færði kæranda til tekna sem
launatekjur verktakagreiðslur til einka -
hluta félags í hans eigu frá til greindum
félögum vegna starfa kær anda í þágu
þeirra en um var að ræða stjórnarsetu
og ráðgjafarþjónustu. Vísaði skattstjóri
til lögboðinna starfs skyldna stjórnar -
manna í einkahluta félögum og hluta -
félögum og til 1. mgr. 57. gr. laga nr.
90/2003. Skattstjóri vísaði einnig til
þess að einkahluta félagið í eigu
kæranda hefði átt mikið uppsafnað
rekstrartap til frádráttar tekjum. Þá
ákvarðaði skattstjóri kær anda reiknað
endurgjald vegna greiðslna frá banka til
félagsins en félagið/kærandi hafði veitt
bankanum ráðgjöf við kaup á hluta -
bréfum. Kærandi bar því við að hann
hafi ekki átt eignarhluti í umræddum
félögum og því hafi skattstjóri byggt
niðurstöðu sína á röngum forsendum.
Varðandi reiknað endur gjald féllst
kærandi á niðurstöðu skattstjóra en
taldi áætlun um skör fram.

Yfirskattanefnd taldi að líta bæri á
umrædda ráðgjöf kæranda sem þátt í
störfum hans sem stjórnarmaður í
félögunum. Ekki yrði séð að um sér -

greind verkefni hafi verið að ræða. Þá
sagði nefndin að það gæti ekki haft
þýðingu varðandi niðurstöðuna hvernig
stjórnarseta kæranda í einstökum fél-
ögum var tilkomin, sbr. 39. gr. laga nr.
138/1994 og 63. gr. laga nr. 2/1995.
Kröfum kæranda var því hafnað. Varð -
andi reiknað endurgjald kæranda taldi
nefndin að skattstjóri hefði ekki rann -
sakað málið með fullnægjandi hætti og
ómerkti.

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 148/2006

Launatekjur - Afhending á
hlutabréfum - Skipti á
hlutabréfum - Álagsbeiting
Ágreiningur málsins varðaði þá ákvörð -
un ríkisskattstjóra að færa kæranda
sem var forstjóri R hf., S hf. og T hf. til
skattskyldra tekna í framtali 2000 kr.
4.112.600 vegna hlutabréfa í R hf. sem
voru afhent kæranda sem endurgjald
fyrir störf hans hjá félaginu og kr.
20.049.947 vegna skipta kæranda á
hlutabréfum í R hf. fyrir hlutabréf í T hf. 

Málavextir voru annars vegar þeir að
með samningi öðlaðist kærandi rétt til
1,5% hlutafjár í R hf. án greiðslu og var
hlutafé félagsins aukið til samræmis.
Yfirskattanefnd var sammála ríkisskatt -
stjóra um að telja bæri umrædda
afhendingu til skattskyldra tekna og að
miða við gangverð hlutabréfanna. Hins
vegar var fallist á varakröfu kæranda um
að miða tekjuviðbót við bókfært verð
eigin fjár félagsins í árslok 1998, þ.e. að
ekki bæri að miða við óendur skoðað
árshlutauppgjör 31. ágúst 1999.

Hins vegar varðaði málið þann þátt í
ráðningarsamningi kæranda og R hf. er
gerði ráð fyrir skiptum á hlutabréfum
kæranda í R hf. fyrir hlutabréf í T hf. Af
hálfu skattrannsóknarstjóra og ríkis-
skattstjóra var talið einsýnt að 1,23%
hlutur kæranda í T hf. hefði verið mun
verðmætari en samsvarandi eignar -
hlutur í R hf. Var það meðal annars
byggt á upplýsingum um eigið fé og
markaðsverðmæti. Í úrskurði yfirskatta -
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nefndar voru tímamörk viðskiptanna
talin óumdeild. Einnig var talið
ágreiningslaust að hlutabréfaviðskiptin
hafi verið liður í starfskjörum kæranda
sem forstjóra T hf. Því bæri að telja
fjárhagslegan ávinning af viðskiptunum
til skattskyldra tekna hjá kæranda.
Kærandi gerði kröfu um frestun á
tekjufærslu söluhagnaðar hlutabréfa í R
hf. og ráðstöfun söluhagnaðar til
niðurfærslu á kaupverði hlutabréfa í T
hf., sbr. ákvæði þágildandi 7. mgr. 17.
gr. laga nr. 75/1981. Nefndin féllst ekki
á þessa kröfu með þeim rökstuðningi
að ákvörðun ríkisskattstjóra hafi verið
byggð á því að um skattskyldar launa -
tekjur kæranda hafi verið að ræða
samkvæmt 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga
nr. 75/1981. Ekki hafi því verið um að
ræða tekjufærslu á söluhagnaði sam -
kvæmt 8. tölul. C-liðar sömu laga -
greinar.

Í málinu var einnig deilt um álag en
yfirskattanefnd taldi að þótt rétt hefði
verið og í samræmi við vandaða stjórn -
sýsluhætti að greina frá ákvörðun
umrædds álags og fjárhæð þess í úr -
skurði ríkisskattstjóra um endur ákvörð -

un, eða eftir atvikum á skatt breytinga -
seðlum með úrskurð inum, yrði ekki
talið að sá hnökri á ákvörðun ríkisskatt -
stjóra gæti leitt til niður fellingar álags.

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 150/2006

Söluhagnaður hlutabréfa -
Tímamark sölu - Frestun
söluhagnaðar
Með úrskurði ríkisskattstjóra var felldur
niður í skattframtali kæranda árið 1999
söluhagnaður hlutabréfa vegna sölu
hans á hlutabréfum í R hf. til erlends
félags, S Ltd. Ríkisskattstjóri taldi sölu
hlutabréfanna hafa átt sér stað á árinu
1999, en ekki á árinu 1998. Þá gerði
ríkisskattstjóri þær breytingar að lækka
aðrar skammtímakröfur og hækka
eignar  hluti í öðrum félögum. Eins mat
ríkisskattstjóri svo að umrædd hluta -
bréfa viðskipti teldust til óvenjulegra
viðskipta í skilningi núgild andi ákvæðis
1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, sölu -
verðið hefði verið langt undir markaðs -
verðmæti. Í úrskurðinum var fallist á
ósk kæranda um að sölu hagnaðurinn
yrði færður til lækk unar kaupverði og
að tekjufærslu á eftir stöðvum sölu -

hagnaðarins yrði frest að um tvenn
áramót. Kærandi hélt því fram að hann
hafi á árinu 1998 tekið ákvörðun um
yfirfærslu eigna, þ.m.t. óbeinum eign -
ar  hluta sínum í R hf. vegna eignarhalds
á kæranda, til S Ltd. Það var mat
yfirskattanefndar að ákvörðun á tíma -
marki hinnar umdeildu sölu bæri að
miða við það tímamark þegar bindandi
samningur var gerður um sölu hluta -
bréfanna og fjárhæð kaupverðs bréf -
anna var ákveðin. Þá var ekki fallist á
kröfu kæranda um að ríkisskattstjóra
hafi borið að byggja ákvörðun sína á
núgildandi ákvæði 2. mgr. 57. gr. laga
nr. 90/2003, enda væri ekki um að
ræða viðskipti af þeim toga sem um -
rætt ákvæði tekur til. Þá þótti nefndinni
ekki ástæða til að hrófla við mati ríkis -
skattstjóra á markaðs verð mæti hinna
seldu hlutabréfa í R hf. enda hefðu ekki
komið fram sérstakar athugasemdir af
hálfu kæranda við það mat. Fallist var á
varakröfu kæranda um að fresta hluta
skattskylds sölu hagnaðar árið 1999,
þ.e. aðeins þann hluta sem kærandi
gat nýtt til að færa kaupverð annarra
hlutabréfa eða hluta fjár niður um.
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Úrskurður yfirskattanefndar nr. 173/2006

Sjómannaafsláttur - Reiknað
endurgjald
Kærandi taldi sig eiga rétt á sjómanna -
afslætti 365 daga ársins 2002 enda
hefðu landanir verið 44, áætlaðir 3
beitningardagar fyrir hverja löndun og
25 landanir hafi verið vegna hrogn -
kelsa veiða. Þá ætti eftir að taka tillit til
bræludaga og veikinda. Skattstjóri
fækk aði með úrskurði sjómannadögum
kæranda úr 365 í 215 enda væru
almennir vinnudagar við sjómennsku
ríflega reiknaðir auk þess sem beitn -
ingar veittu ekki frekari rétt til sjó -
manna  afsláttar, sbr. 3. mgr. 13. gr.
reglugerðar nr. 10/1992. Þá hækkaði
skattstjóri einnig reiknað endurgjald
kæranda og miðaði við viðmiðunarflokk
F-5 auk þess sem greidd laun samtals
skyldu ekki vera lægri en 40% af
aflaverðmæti bátsins. 

Yfirskattanefnd staðfesti að mestu
leyti úrskurð skattstjóra en þótti á
skorta að skattstjóri hefði tekið nægi -
legt tillit til beitningarþáttar kær anda
við upphaf úthaldstímabils og fjölgaði
sjómannadögum í 268. 

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 181/2006

Bifreiðahlunnindi
Skattstjóri ákvarðaði kæranda skatt -
skyld bifreiðahlunnindi vegna afnota af
tveimur bifreiðum einka hlutafélags en
kærandi var einn eigandi félagsins.
Kærandi krafðist þess aðallega að
ákvörðun skattstjóra yrði hnekkt. Var
sú krafa byggð á því í fyrsta lagi að ekki
hafi verið lagaskilyrði til hinnar kærðu
endurákvörðunar, sbr. 1. mgr. 96. gr.
laga nr. 90/2003. Í öðru lagi að kærandi
hafi ekki haft rétt til ótakmarkaðra
afnota af bifreiðunum. Í þriðja lagi að
lagagrundvöllur skatt matsreglna ríkis -
skatt stjóra og fjármála ráðherra væru
ófullnægjandi enda fæli hann í sér
ólögmætt framsal skatt lagningarvalds,
og ennfremur að skattmatsreglurnar
sjálfar ættu sér ekki næga lagastoð
hvað snertir viðmiðun við kostnaðar -
verð. Í fjórða lagi bar kærandi því við að
engum einka afnotum hafi verið fyrir að
fara. Til vara krafðist kærandi þess að
fjárhæð bifreiðahlunninda yrði lækkuð
og miðað yrði við ódýrari bifreiðina. 

Yfirskattanefnd féllst ekki á aðal -
kröfu kæranda. Varðandi varakröfu
kæranda sagði nefndin að í skatt -
matsreglum ríkisskattstjóra og fjár -
mála ráðherra væri ekki vikið að því
hvort sami launamaður geti talist hafa
fleiri en eina bifreið launagreiðanda síns
til fullra ótakmarkaðra umráða eða þá
takmarkaðra afnota á sama tíma í
skilningi skattmatsreglnanna og þá
hvernig reikna beri hlunnindin við slíkar
aðstæður. Þótt sami starfsmaður gæti í
almennum skilningi talist hafa ótak -
mörkuð umráð yfir fleiri en einni bifreið
launagreiðanda á sama tíma væri ekki
þar með sagt að fjárhæð bifreiða -
hlunninda reiknaðist sjálfstætt og
„kúmúlatívt“ fyrir hverja bifreið. Því
hefði skattstjóri átt að rökstyðja betur
þann hátt sem hafður var á við ákvörð -
un bifreiðahlunninda af tveimur bifreið -
um. Fallist var á varakröfu kæranda
nema hvað að miðað var við dýrari
bifreiðina.

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 210/2006

Erlendur ríkisborgari
Skattstjóri synjaði kæranda (ítalskur
ríkis borgari) um frádrátt í reit 33 í skatt -
framtali hans árið 2004 á móti tekju -
færðum dagpeningum. Kærandi starfaði
á árinu 2003 á vegum R en um er að
ræða útibú erlends hlutafélags. Fyrir
liggur að hið erlenda hlutafélag bar tak -
markaða skattskyldu hér á landi vegna
starfsemi útibúsins. Kærandi krafð ist
þess að úrskurður um niður fellingu
frádráttar á móti dagpeningum yrði
felldur úr gildi, önnur niðurstaða fæli í
sér brot á jafnræðisreglu, sbr. m.a. 11.
gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 65. gr.
stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. 3. gr.
laga nr. 97/1995. Þá var einnig vísað til
ákvæða 4., 36. og 39. gr. samningsins
um Evrópska efna hagssvæðið (EES-
samningsins), sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993,
um Evrópska efna hagssvæðið.

Yfirskattanefnd taldi skilyrði frádrátt -
ar eftir reglum um dagpeninga væru
ekki uppfyllt og að jafnræðisregla hefði
ekki verið brotin. Samkvæmt lögum nr.
90/2003 gildi ólíkar reglur um menn sem
búsettir eru hér á landi og bera hér fulla
og ótakmarkaða skattskyldu, og menn
sem búsettir eru erlendis og bera hér

takmarkaða skattskyldu vegna tekna
sem upprunnar eru hér á landi. Þá hefði
ekki verið brotið gegn EES - samn ingn -
um. Nefndinni þótti það þó ljóst að kær -
anda væri heimilt að færa til frá dráttar
tekjum sínum frá R sannan legan ferða-
og dvalarkostnað vegna starfa í þágu
félagsins. Kæranda hefði hins vegar
ekki tekist að leiða slíkan kostnað í ljós.
Nefndinni þótti um þrættar greiðsl ur
frekar bera það með sér að um væri að
ræða greiðslu vegna „álags og óþæg   -
inda“ sem í ráðning arsamningi væri talin
hafa ígildi bóta greiðslu fremur en launa -
greiðslu. Kröf um kæranda var hafnað.

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 218/2006

Gjaldfærsla aflamarks
Ágreiningur málsins sneri að því hvort
kæranda hafi verið heimilt að færa
kaup á aflamarki til gjalda. Kærandi
keypti bát ásamt fylgifé og afla heim -
ildum fyrir samtals kr. 48.500.000 eða
kr. 11.000.000 fyrir bátinn, 33.767.520
fyrir aflahlutdeild og kr. 3.732.480 fyrir
aflamark. Kærandi seldi aflamarkið
aftur og færði kaupverðið til gjalda.
Skattstjóri felldi niður gjaldfærsluna þar
sem að virða bæri aflamarkið sem
ósérgreindan hluta af varanlegri afla -
hlut deild þegar skip væri selt ásamt
aflahlutdeild og eftirstöðvum aflamarks
yfirstandandi fiskveiðiárs. 

Yfirskattanefnd vísaði til ákvæðis
50. gr. A laga nr. 75/1981 þar sem m.a.
segir að kaup á varanlegri aflahlutdeild
megi ekki fyrna. Þá vísaði nefndin til 2.
mgr. 7. gr. laga nr. 38/1990 og taldi að
af ákvæðinu mætti ráða að aflamark
leiði af aflahlutdeild, enda réði afla -
hlutdeild mestu um það magn sem í
hlut skips fellur. Í aflahlutdeild fælust
„fémæt réttindi“. Ákvæði 48. gr. laga nr.
75/1981 væri því túlkað svo að það
tæki til þess þegar svo stendur á að
aflamark yfirstandandi fiskveiðiárs fylgir
framsali aflahlutdeildar, enda leiðir afla -
markið af þeim réttindum sem í aflahlut -
deildinni felast. Breytti því engu þótt
kærandi hefði selt afla markið. Aðal -
kröfu kæranda var hafnað. 
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Á vefsíðu ríkisskattstjóra, rsk.is/international, má nú
nálgast bæklinga með upplýsingum um skatta, stað -
greiðslu, framtalsskil og álagningu, ásamt einfaldaðri
útgáfu af skattframtali, á sjö tungu málum. Þessi
tungumál eru enska, rúss neska, spænska,
kínverska, þýska, franska og pólska. Að auki
geta Norðurlandabúar nálgast upplýs ingar á
nordisketax.net. Þar má finna upplýs ingar á
dönsku sænsku, norsku, finnsku, ensku og
íslensku, sem einkum eru ætlaðar þeim sem fara
á milli Norður landanna til náms eða starfa.  

Einfalt form skattframtals fyrir þá sem starfað
hafa tímabundið hér á landi, má nú fylla út á
skjánum og prenta út á PDF formi og hægt er að skila því til
skattstjóra á pappír fyrir brottför úr landi, en stefnt er að því að
fljótlega verði þessi framtalsskil rafræn. 

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 229/2006

Útleiga atvinnuhúsnæðis -
Tekjur af atvinnurekstri eða
eignatekjur
Ágreiningur í málinu varðaði það hvort
telja beri tekjur kæranda af útleigu hús -
næðis til tekna af atvinnurekstri eða
sjálfstæðri starfsemi eða hvort um væri
að ræða eignartekjur sem skattleggja
bæri sem fjármagnstekjur utan rekstrar.
Skattstjóri gerði breytingar á skattfram -
tölum kæranda og færði leigutekjur af
atvinnustarfsemi til tekna. Þá vísaði
skattstjóri til þess í úrskurði að kær anda
væri heimilt að draga frá tekjum kostnað
við öflun þeirra, sbr. 1. mgr. 1. tölul. 31.
gr. laga nr. 75/1981. Vísaði skattstjóri til
þess að samkvæmt reikni reglum Íbúða -
lánasjóðs væri kostnaður við rekstur
fasteigna og venjulegt viðhald metinn
0,2% af kaupverði eða bygg inga -
kostnaði íbúðar á mánuði og taldi
hæfilegt að áætla að umrætt félag nýtti
10% hluta íbúðar kæranda. Kær andi
gerði aðallega þá kröfu að leigu tekjurnar
yrðu færðar sem eigna tekjur sem
skattlagðar yrðu sem fjár magns tekjur. Til
vara að ef litið yrði á leigu tekjurnar sem
tekjur af atvinnu rekstri, yrði fallist á að

félagið leigði 45% íbúðar kæranda.
Yfirskattanefnd taldi að almennt yrði að
telja útleigu atvinnuhúsnæðis til at  -
vinnu rekstrar, ekki síst þegar um væri
að ræða útleigu slíks húsnæðis til lengri
tíma eins og raunin væri í málinu. Þá
yrði ekki annað séð en að húsnæðið
væri leigt út í hagnaðarskyni. Af þess -
um sökum bæri að telja húsaleigu -
tekjurnar til tekna af atvinnurekstri.
Hvað varðaði varakröfuna þá var henni
vísað aftur til skattstjóra.

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 230/2006

Sala bílaleigu á vátryggingum
- Niðurfelling álags
Skattstjóri hækkaði virðisaukaskatts -
skylda veltu kæranda nokkur tímabil á
þeim forsendum að kærandi hafi van -
reiknað skattverð í bílaleigustarf semi
sinni með því að taka ekki tillit til inn -
heimtrar þóknunar vegna tiltekinna vá -
trygginga. Vísaði skattstjóri til ákvæð  i s
2. tölul. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 50/1988
þar sem fram kæmi að til skattverðs
teldist m.a. kostnaður vegna vátrygg -
inga sem innifalinn væri í verði eða
seljandi krefði kaupanda sérstaklega
um. Taldi skattstjóri að í ákvæðinu

fælist að sérhver kostnaður í sambandi
við sölu til skráðs aðila á vöru eða
skattskyldri þjónustu teldist til skatt -
verðs nema kaupandi greiddi kostn -
aðinn beint, t.d. með því að taka sjálfur
vátryggingu. Ekki yrði séð að það ætti
við um tilvik kæranda þar sem hann
tæki vátryggingu fyrir hönd viðskipta -
vinarins og innheimti sérstak lega fyrir
þá þjónustu. Kærandi krafðist þess að
úrskurði skattstjóra yrði hnekkt og til
vara að álag yrði fellt niður. 

Yfirskattanefnd sagði í niðurstöðu
sinni að sala vátrygginga ætti sér ein -
göngu stað í tengslum við bíla leigu -
þjónustu kæranda og væri ekki sér -
stakur þáttur í starfsemi hans. Þá félli
starfsemi kæranda ekki undir ákvæði
laga nr. 60/1994, um vátrygg inga -
starfsemi, en samkvæmt þeim lögum
væri slík starfsemi háð sérstöku starfs -
leyfi stjórnvalda. Þá yrði ekki ráðið af
gögnum málsins að kærandi hafi haft
stöðu umboðsmanns eða milligöngu -
manns af öðru tagi gagnvart vátrygg -
ingafélagi. Aðalkröfu kæranda var því
hafnað. Að virtum málsatvikum var
varakrafa tekin til greina.

rsk.is/ international



Árshátíð RSK
í Kaupmannahöfn
Föstudaginn 3. nóvember fór 75 manna hópur starfsmanna
RSK og fylgifiskar þeirra í skjóli nætur til Kaupmannahafnar.
Starfsmenn kynntu sér verslunarrekstur í Kaupmannahöfn
með sérstakri áherslu á reglur um endurgreiðslu á
virðisaukaskatti til ferðamanna frá löndum utan Evrópu -
sambandsins. Að kvöldi föstudags var svo hápunktur
hátíðahaldanna, en þá átu menn, drukku og voru glaðir fram
á rauða nótt.  Á sunnudag var hótelið vatnslaust fram eftir
degi, en ekki er þó talið að það hafi verið afleiðing
hátíðahaldanna.  Síðla dags á sunnudag var haldið út á
flugvöll og var þá búið að framlengja hátíðahöldin, þar sem
vont veður um morguninn hafði sett flug úr skorðum.
Iceland Express hlaðborðið fannst hins vegar ekki, svo fólk
reyndi að bjarga sér áður en allt lokaði á Kastrup.  Vélin lenti
svo heilu og höldnu í Keflavík í morgunsárið og mættu sam -
visku sömustu starfs    -
menn irnir til vinnu í
fram haldi af því.

MolarMolar
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Miðnætti um 
miðjan dag
Stórgreiðslukerfi bankanna leyfir ekki greiðslur yfir 10 mill -
jónum króna eftir kl. 15 á daginn og veldur þetta kúnnum í
rafrænum skilum vandræðum. Vonast er til að lausn finnist 
í samvinnu við Fjársýsluna og bankana.

Allt á einum stað - 
Helstu tölur

Á upplýsingasíðu ríkisskattstjóra hafa verið birtar
samandregnar upplýsingar um lykiltölur á sviði skatta og
gjalda, þ.e. fjárhæðir, hlutföll o.fl. Greint er á milli ein -
staklinga, einstaklinga með rekstur og lögaðila. Vegna
einstaklinga eru birtar upplýsingar um 1) álagningu 2006
vegna tekna ársins 2005, 2) staðgreiðslu opinberra gjalda
2006 og 3) staðgreiðslu opinberra gjalda 2005. 

Vegna einstaklinga með rekstur annars vegar og lögaðila
hins vegar eru birtar upplýsingar um opinber gjöld 2006.
Upplýsingarnar verða uppfærðar árlega. Upplýsingar
þessar eru til mikils hægðarauka fyrir leikmenn jafnt sem
lærða við framtalsgerð, útreikning staðgreiðslu, bóta o.fl.

Eignaskrá
Eignaskrá er eyðublað sem mun verða fylgiskjal með
skattframtali manns á næsta ári. Eyðublaðinu er ætlað að
auðvelda framteljendum utanumhald utan um hlutabréfa -
eign, kaupverð hlutabréfa og þar með útreikning á sölu -
hagnaði þegar þar að kemur. Þar verður haldið utan um allar
breytingar sem verða á hlutabréfaeign framteljanda. Þar
verður því m.a. gerð grein fyrir kaupum og sölu hlutabréfa.
Hlutabréfaeign í árslok, arðstekjur af hlutabréfum og stað -
greiðsla munu síðan færast af eyðublaðinu yfir á persónu -
framtalið.  Þeir sem skila framtali sínu með raf rænum hætti
munu því ekkert skrá beint í kafla fyrir hlutabréfaeign á
persónuframtalinu. Til stendur að forskrá á þetta nýja
eyðublað af framtali þessa árs nafn félags, kennitölu og
nafnverð hlutafjár í árslok 2005 og kaupverð þar sem það
liggur fyrir. Mikilvægt verður að framteljendur færi inn
upprunalegt kaupverð eftir því sem þeir hafa tök á til að
auðvelda útreikning söluhagnaðar síðar. Væntanlega verður
boðið upp á reiknivél í vefskilum fyrir kaupverð.

MOLAR
MolarMolar
MOLAR



Skattstjórar hafa nú lokið við að leggja
tekjuskatt, tryggingagjald og ýmis
smærri gjöld, s.s. iðnaðarmálagjald,
markaðsgjald og búnaðargjald, á lög -
aðila. Hér að neðan verður tæpt á því
helsta sem má telja markvert við niður -
stöður álagningar opinberra gjalda árið
2006.

Skráðum félögum fjölgar
Á undanförnum árum hafa lands menn
verið iðnir við að skrá ný félög, en þar
skiptir mestu gríðarleg fjölgun einka -
hlutafélaga. Nú voru 35.937 lög aðilar á
skattgrunnskrá og hefur þeim fjölgað um
1.568, eða um 4,6% á milli ára. Af lög -
aðilum á skrá voru nú 27.637 tekju -
skattsskyld félög, 1.594 fleiri en í fyrra.
Tekjuskattsskyldum félögum hefur því
fjölgað um 6,1% á milli ára, saman borið
við 10,3% fjölgun milli áranna 2004 og
2005. Sem fyrr var mest fjölgun á skráð -
um einkahluta félögum. Nú voru 24.217
einkahluta félög á skatt grunnskrá, saman
borið við 22.401 í fyrra og hefur því
fjölgað um 1.816 á milli ára. Við álagn -
ingu árið 2000 voru 12.413 einkahluta -
félög á skrá og hefur þeim því fjölgað um
rétt rúm 95% frá þeim tíma. Einka hluta -
félög eru nú 87,6% tekjuskattskyldra
lögaðila. Það sætir nokkrum tíðindum að
félögum sem undanþegin eru tekju skatti
fækkar um 6% á milli ára.

Fleiri áætlaðir
Á sama tíma og skráðum lögaðilum
fjölgar um 4,6% á milli ára, fjölgar þeim
lögaðilum sem eru áætlaðar tekjur og
gjöld um 8,5%. Hlutfall þeirra lögaðila
sem fá áætlun hefur hækkað á undan -
förnum árum. Við álagningu árið 1996
voru 18,5% félaga með áætluð gjöld.
Nú er þetta hlutfall 25,6%, sem er ívið
hærra en í fyrra en þá voru skattar
áætlaðir á 24,6% félaga. Nú var áætlað
á 8.176 einkahlutfélög, sem er 33,8%
skráðra einkahlutafélaga, sem er óveru -
leg breyting frá því í fyrra. Rétt er að taka
fram að hér er um frum álagningu að
ræða en fjöldi félaga skilar skattframtali í
kærufresti.
Nú voru opinber gjöld lögð á 22.314
lögaðila, sem er óveruleg breyting frá
því í fyrra en þá var 22.166 lögaðilum

gert að greiða opinber gjöld. Á sama
tíma og skráðum lögaðilum fjölgar um
1.568 fjölgar þeim lögaðilum sem er
gert að greiða einhver gjöld til ríkisins
um 148 á milli ára. Þessi litla fjölgun
sætir nokkrum tíðindum í ljósi þess að
félögum hefur fjölgað mjög mikið á
undanförnum árum. 

Mikil hækkun gjalda
Á undanförnum árum hafa opinber
gjöld lögaðila hækkað verulega en þar
skiptir mestu mikil  hækkun tekna sem
hefur leitt til þess að skattstofnar gildna
og skattar hækka. Þetta hefur gerst
þrátt fyrir töluverða lækkun tekjuskatts
og niðurfellingu eignarskatta, en 1,5
mill jarðar voru lagðir á í skatt af eignum
félaga í fyrra. Nú voru tæpir 74 mill -
jarðar lagðir á í skatta og gjöld á

t í u n d 27

OPINBEROpinber gjöld
lögaðila2006

Fjöldi lögaðila á skattgrunnskrá 1993 til 2006

Tekju- og eignarskattsskyldir Undanþegnir Breyting frá fyrra ári

Álagningarár tekju- og Samtals

Önnur félög Einkahlutaf. Samtals eignarskatti Fjöldi %

1993 9.568 -     9.568 4.456 14.024 -       -       

1994 10.035 -     10.035 5.349 15.384 1.360 9,7%

1995 10.752 -     10.752 5.752 16.504 1.120 7,3%

1996 9.819 1.367 11.186 5.967 17.153 649 3,9%

1997 3.506 8.471 11.977 6.351 18.328 1.175 6,9%

1998 3.526 9.742 13.268 6.645 19.913 1.585 8,6%

1999 3.522 10.919 14.441 6.477 20.918 1.005 5,0%

2000 3.487 12.413 15.900 6.645 22.545 1.627 7,8%

2001 3.238 14.088 17.326 6.822 24.148 1.603 7,1%

2002 3.250 15.616 18.866 6.793 25.659 1.511 6,3%

2003 3.315 18.384 21.699 7.665 29.364 3.705 14,4%

2004 3.322 20.299 23.621 8.158 31.779 2.415 8,2%

2005 3.642 22.401 26.043 8.326 34.369 2.590 8,2%

2006 3.420 24.217 27.637 8.300 35.937 1.568 4,6%

P Á L L
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lögaðila, samanborið við 53,6 milljarða
í fyrra. Þetta er hækkun um 20,3 mill -
jarða, eða 37,8%, á milli ára, sem
hlýtur að teljast umtalsverð hækkun,
sérstaklega í ljósi mikillar hækkunar
undanfarinna ára, en opinber gjöld lög -
aðila hækkuðu um 10,7 milljarða á milli
áranna 2004 og 2005, úr tæpum 42,9
milljörðum í rúma 53,3 milljarða. Það
má geta þess að frá álagningu 2002
hafa gjöld hækkað úr 33,5 mill jörðum í
74 milljarða sem er hækkun um
124,2%.

Tekjuskattsstofn hækkar
Sem fyrr segir hafa skattar á hagnað
lögaðila aukist gríðarlega mikið á
undanförnum árum. Mest hefur aukn -
ingin verið á síðastliðnum þremur ár -
um, eða frá álagningarárinu 2003.
Tekju  skatt sstofn lögaðila var nú tæpur
190,1 milljarður, samanborið við 129,6
mill jarða í fyrra, en þetta er hækkun um
60,5 milljarða á milli ára, eða 46,7%.
Þessi hækkun kemur í kjölfar 74,5%
hækkunar milli áranna 2004 og 2005.
Álagður tekjuskattur er nú í fyrsta skipti

hærri en tryggingagjald af launum sem
hingað til hefur vegið þyngst þeirra
opinberu gjalda sem lögaðilum er gert
að standa skil á. Þróun síðustu ára er
sú að sífellt stærri hluti tekjuskatts er
lagður á til þess að gera fá félög. Nú
voru 14,5 milljarðar lagðir á 15 félög
sem greiða meira en 100 milljónir í
tekjuskatt. Um 41,8% tekjuskatts er
lagður á þessi félög. Til samanburðar
voru meira en 100 milljónir lagðar á 22
félög í fyrra en tekjuskattur félaganna
var 8,2 mill jarðar, sem var þá 34,4%
álagðs tekju skatts. Séu þau tíu félög
sem skiluðu mestum hagnaði skoðuð
sérstaklega þá voru 13,9 milljarðar
lagðir á þau í tekjuskatt en í fyrra voru
6,5 milljarðar lagðir á í tekjuskatt á þau
tíu félög sem mest var lagt á. Ekki þarf
endilega að vera um sömu fyrirtækin að
ræða bæði árin. Tekjuskattur þeirra tíu
félaga sem skiluðu mestum hagnaði til
eigenda sinna hækkar því um 111,9% á
milli ára. Í fyrra var 27,5% tekju skatts
lagður á þessa tíu hæstu skattgreið -
endur en nú var 40% tekju skatts lagður
á þau tíu félög sem mest um hagnaði
skiluðu. Ef þessum  flokki félaga sem
mestu skila er sleppt, er hækkun
tekjuskatts helm ingi minni en ella, eða
20,1% á milli ára en ekki 45,8%.

Skattstjórar áætluðu félögum nú
rúma 52,4 milljarða í tekjuskattsstofn
sem er 27,6% skattskyldra tekna. Í
fyrra var 24,8% skattstofns byggður á
áætlun skattstjóra þannig að hlutfall
áætlaðra tekna hefur hækkað nokkuð á
milli ára. Skattar námu 34,7 milljörðum
á þessar tekjur, en 14,692 félögum er
nú gert að greiða tekjuskatt af hagnaði
til ríkisins. Af þessum 34,7 milljörðum
voru tæpir 9,6 milljarðar lagðir á áætl -
aðar tekjur, en  nú voru 8.158 félögum
áætlaðar tekjur, eða rúmum helmingi
lögaðila sem lagður var á tekjuskattur
eða 55,5%. Þetta er aðeins hærra
hlutfall en í fyrra en þá voru 54,5%
þeirra félaga sem tekjuskattur var
lagður á áætlaður tekjuskattur. Tekju -
skattur var nú lagður á 14.692 félög,
samanborið við 13.206 félög í fyrra.
Tekjuskattur var lagður á 53,2% gjald -
skyldra lögaðila, samanborið við
50,7% félaga í fyrra. 
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Tekjuskattur lögaðila 
Upphæðir í milljónum kr. Breyting

Álagningarár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 til 2006
Upphæðir %

Fjöldi gjaldenda

Framtal 3.338 3.395 3.367 4.828 5.228 6.014 6.534 520 8,6%

Áætlaðir 3.679 4.141 4.577 5.362 6.165 7.192 8.158 966 13,4%

Samtals 7.017 7.536 7.944 10.190 11.393 13.206 14.692 1.486 11,3%

Tekjuskattsstofn

Framtal 26.524 20.632 21.659 52.939 50.904 97.423 137.609 40.186 41,2%

Áætlaðir 7.387 9.415 11.817 22.737 23.342 32.143 52.443 20.301 63,2%

Samtals 33.911 30.047 33.476 75.675 74.246 129.565 190.052 60.487 46,7%

Tekjuskattur

Framtal 8.070 6.281 6.603 9.673 9.341 17.868 25.089 7.221 40,4%

Áætlaðir 2.248 2.859 3.583 4.171 4.281 5.903 9.580 3.678 62,3%

Samtals 10.318 9.141 10.186 13.844 13.622 23.770 34.669 10.898 45,8%

Tryggingagjald lögaðila
Upphæðir í milljónum kr. Breyting

Álagningarár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 til 2006
Upphæðir %

Fjöldi gjaldenda
Framtal 8.532 8.995 9.359 10.619 11.463 11.763 12.109 346 2,9%
Áætlaðir 1.564 1.888 1.934 2.231 2.448 2.638 3.305 667 25,3%

Samtals 10.096 10.883 11.293 12.850 13.911 14.401 15.414 1.013 7,0%

Tryggingagjaldsstofn 305.188 341.821 386.927 419.199 456.751 479.064 564.342 85.278 17,8%

Álagt tryggingagjald
Framtal 15.610 17.230 19.264 20.963 25.066 26.190 29.594 3.404 13,0%
Áætlaðir 782 1.025 1.119 1.133 1.252 1.407 2.892 1.484105,5%

Samtals 16.392 18.255 20.383 22.096 26.318 27.598 32.486 4.888 17,7%

Yfirfæranlegt tap lögaðila
Upphæðir í milljónum kr. Breyting

Álagningarár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2005 til 2006
Upphæðir %

Yfirfæranlegt tap
Fjöldi sem telur fram tap 6.478 7.482 8.369 8.748 9.387 9.438 9.825 387 4,1%
Yfirfæranlegt tap 81.234 118.968 173.205 146.423 171.143 170.236 183.310 13.075 7,7%
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Tekjuskattur lögaðila 2005 og 2006
Félögum raðað eftir álögðum tekjuskatti

Breyting 2005 til 2006 Innbyrðis hlutdeild
Tekjuskattur Fjöldi félaga Tekjuskattur Fjöldi félaga Tekjuskattur Fjöldi Tekjuskattur
Upph. í millj. kr. 2005 2006 2005 2006 Fjöldi % Milljónir % 2005 2006 2005 2006

0 21.163 21.245 0 0 82 0,4% -     -     61,6% 59,1% 0,0% 0,0%
0-1 9.695 10.331 2.918 3.474 636 6,6% 556 19,1% 28,2% 28,7% 12,3% 10,0%
1-2 2.067 2.372 2.908 3.246 305 14,8% 338 11,6% 6,0% 6,6% 12,2% 9,4%
2-3 667 813 1.544 1.881 146 21,9% 337 21,8% 1,9% 2,3% 6,5% 5,4%
3-4 176 262 606 883 86 48,9% 277 45,8% 0,5% 0,7% 2,5% 2,5%
4-5 156 239 676 1.031 83 53,2% 356 52,6% 0,5% 0,7% 2,8% 3,0%
5-6 66 93 363 510 27 40,9% 147 40,5% 0,2% 0,3% 1,5% 1,5%
6-7 52 108 333 690 56 107,7% 357 107,2% 0,2% 0,3% 1,4% 2,0%
7-8 31 47 232 348 16 51,6% 116 49,9% 0,1% 0,1% 1,0% 1,0%
8-9 40 68 336 574 28 70,0% 237 70,6% 0,1% 0,2% 1,4% 1,7%
9-10 23 41 218 388 18 78,3% 170 77,9% 0,1% 0,1% 0,9% 1,1%
10-20 114 182 1.535 2.394 68 59,6% 859 56,0% 0,3% 0,5% 6,5% 6,9%
20-30 37 56 873 1.320 19 51,4% 447 51,2% 0,1% 0,2% 3,7% 3,8%
30-40 26 19 896 656 -7 -26,9% -240 -26,8% 0,1% 0,1% 3,8% 1,9%
40-50 11 14 496 614 3 27,3% 118 23,8% 0,0% 0,0% 2,1% 1,8%
50-100 23 32 1.655 2.170 9 39,1% 516 31,2% 0,1% 0,1% 7,0% 6,3%
>100 22 15 8.183 14.490 -7 -31,8% 6.307 77,1% 0,1% 0,0% 34,4% 41,8%

Samtals 34.369 35.937 23.770 34.669 1.568 4,6% 10.898 45,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Félögum raðað eftir álögðu tryggingagjaldi
Breyting 2005 til 2006 Innbyrðis hlutdeild

Tryggingagjald Fjöldi Tryggingagjald Fjöldi félaga Tryggingagjald Fjöldi Tryggingagjald
Upph. í millj. kr. 2005 2006 2005 2006 Fjöldi % Milljónir % 2005 2006 2005 2006

0 19.968 20.523 0 0 555 2,8% -     58,1% 57,1% 0,0% 0,0%
0-1 11.656 12.252 2.890 3.159 596 5,1% 269 9,3% 33,9% 34,1% 10,5% 9,7%
1-2 1.219 1.405 1.706 1.966 186 15,3% 259 15,2% 3,5% 3,9% 6,2% 6,1%
2-3 496 547 1.213 1.338 51 10,3% 125 10,3% 1,4% 1,5% 4,4% 4,1%
3-4 244 300 842 1.040 56 23,0% 198 23,5% 0,7% 0,8% 3,1% 3,2%
4-5 131 164 584 728 33 25,2% 144 24,7% 0,4% 0,5% 2,1% 2,2%
5-6 100 114 548 627 14 14,0% 78 14,2% 0,3% 0,3% 2,0% 1,9%
6-7 64 70 414 452 6 9,4% 38 9,1% 0,2% 0,2% 1,5% 1,4%
7-8 51 63 378 472 12 23,5% 94 24,7% 0,1% 0,2% 1,4% 1,5%
8-9 56 49 476 413 -7 -12,5% -64 -13,4% 0,2% 0,1% 1,7% 1,3%
9-10 42 41 398 391 -1 -2,4% -7 -1,8% 0,1% 0,1% 1,4% 1,2%
10-20 160 200 2.232 2.764 40 25,0% 532 23,8% 0,5% 0,6% 8,1% 8,5%
20-30 60 66 1.446 1.581 6 10,0% 135 9,3% 0,2% 0,2% 5,2% 4,9%
30-40 25 30 869 1.048 5 20,0% 180 20,7% 0,1% 0,1% 3,1% 3,2%
40-50 29 23 1.290 1.042 -6 -20,7% -248 -19,2% 0,1% 0,1% 4,7% 3,2%
50-100 45 61 3.050 4.168 16 35,6% 1.118 36,7% 0,1% 0,2% 11,1% 12,8%
>100 23 29 9.260 11.297 6 26,1% 2.037 22,0% 0,1% 0,1% 33,6% 34,8%

Samtals 34.369 35.937 27.598 32.486 1.568 4,6% 4.888 17,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Félögum raðað eftir yfirfæranlegu tapi
Breyting 2005 til 2006 Innbyrðis hlutdeild

Yfirfæranlegt tap Fjöldi Yfirfæranlegt tap Fjöldi félaga yfirfæranlegt tap Fjöldi Yfirfæranlegt tap
Upph. í millj. kr. 2005 2006 2005 2006 Fjöldi % Milljónir % 2005 2006 2005 2006

0 24.931 26.112 0 0 1.181 4,7% -     -     72,5% 72,7% 0,0% 0,0%
0-1 3.607 3.783 1.277 1.267 176 4,9% -11 -0,8% 10,5% 10,5% 0,8% 0,7%
1-2 1.237 1.300 1.785 1.880 63 5,1% 95 5,3% 3,6% 3,6% 1,0% 1,0%
2-3 756 828 1.879 2.037 72 9,5% 158 8,4% 2,2% 2,3% 1,1% 1,1%
3-4 557 539 1.931 1.874 -18 -3,2% -57 -2,9% 1,6% 1,5% 1,1% 1,0%
4-5 424 399 1.896 1.794 -25 -5,9% -102 -5,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
5-6 325 349 1.788 1.907 24 7,4% 119 6,7% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%
6-7 239 264 1.551 1.716 25 10,5% 165 10,6% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9%
7-8 191 189 1.433 1.414 -2 -1,0% -18 -1,3% 0,6% 0,5% 0,8% 0,8%
8-9 175 172 1.479 1.463 -3 -1,7% -17 -1,1% 0,5% 0,5% 0,9% 0,8%
9-10 151 171 1.431 1.623 20 13,2% 192 13,4% 0,4% 0,5% 0,8% 0,9%
10-20 756 778 10.659 10.828 22 2,9% 169 1,6% 2,2% 2,2% 6,3% 5,9%
20-30 290 310 7.052 7.647 20 6,9% 596 8,4% 0,8% 0,9% 4,1% 4,2%
30-40 154 157 5.282 5.422 3 1,9% 140 2,6% 0,4% 0,4% 3,1% 3,0%
40-50 98 104 4.350 4.586 6 6,1% 236 5,4% 0,3% 0,3% 2,6% 2,5%
50-100 225 224 15.978 15.821 -1 -0,4% -157 -1,0% 0,7% 0,6% 9,4% 8,6%
100-200 114 117 15.819 16.688 3 2,6% 869 5,5% 0,3% 0,3% 9,3% 9,1%
200-300 51 44 12.588 10.661 -7 -13,7% -1.927 -15,3% 0,1% 0,1% 7,4% 5,8%
300-4000 26 28 9.112 9.637 2 7,7% 525 5,8% 0,1% 0,1% 5,4% 5,3%
400-500 13 13 5.809 5.638 0 0,0% -171 -2,9% 0,0% 0,0% 3,4% 3,1%
500-1000 34 35 24.531 25.003 1 2,9% 471 1,9% 0,1% 0,1% 14,4% 13,6%
>10000 15 21 42.608 54.406 6 40,0% 11.798 27,7% 0,0% 0,1% 25,0% 29,7%

Samtals 34.369 35.937 170.236 183.310 1.568 4,6% 13.075 7,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Yfirfæranlegt tap eykst
Þó að heildarhagnaður félaga hafi
hækkað verulega síðastliðin ár fjölgar
samt sem áður þeim félögum sem eru
með yfirfæranlegt tap. Í ár töldu 9.825

félög fram yfirfæranlegt tap saman -
borið við 9.438 félög í fyrra, sem er
aukning um 387 félög, eða 4,1%, á milli
ára. Uppsafnað yfirfæranlegt tap þess -
ara félaga var nú rúmir 183,3 milljarðar

samanborið við 170,2 milljarða í fyrra.
Hreint tap eykst því um tæpan 13,1
milljarð, eða 7,7%.

Stærstur hluti tapsins er vegna
tiltölu lega fárra félaga. Nú taldi 21 félag
fram meira en þúsund milljónir í
yfirfæranlegt tap samanborið við 15
félög í fyrra. Þessi félög áttu samanlagt
54,4 mill jarða í uppsafnað yfirfæranlegt
tap, sem er 29,7% yfirfæranlegs taps
fél aga, samanborið við 42,6 milljarðar
árið áður, sem var þá um fjórðungur
yfir færanlegs taps félaga. 

Fjármagnstekjuskatts -
stofn hækkar 
Félögum sem undanþegin eru tekju -
skatti er gert að greiða skatt af fjár -
magns tekjum. Fjármagns tekju skatt ur
hækk aði mikið nú frá því í fyrra sem
nær eingöngu má rekja til söluhagn -
aðar af sölu Landssíma Íslands. Fjár -
magns tekjur voru nú 6,2 milljarðar,
samanborið við 298 milljónir árið áður.
Fjármagnstekjuskattur var lagður nú á
89 lögaðila, aðallega sveitarfélög og
félagasamtök sem undanþegin eru
tekju skatti.

Tryggingagjaldsstofn
hækkar
Tryggingagjald var nú tæpir 32,5 mill -
jarðar, 4,9 milljörðum hærra en í fyrra
en þá var lögaðilum gert að standa skil
á tæpum 27,6 milljörðum í trygg inga -
gjald af launum. Trygginga gjald hækk -
aði því um 17,7% á milli ára, sem er
mun meiri hækkun en í fyrra en þá
hækkaði tryggingagjald um rúm 4,9%
frá árinu á undan.

Gjaldskyldar launagreiðslur sem
mynda tryggingagjaldsstofn hækkuðu
úr rúmum 479,1 milljarði árið 2005, í
rúma 564,3 milljarða við álagningu nú,
eða um rúma 85,3 milljarða sem er
17,7% hækkun á milli ára. Af þeim
rúmu 32,6 milljörðum sem lagðir voru á
skattstofninn voru um 2,9 milljarðar,
eða 8,9%, byggðir á mati skattstjóra,
saman borið við 1,3 milljarða í fyrra,
sem voru þá 5,1% tryggingagjalds.
Áætlað trygg ingagjald hækkar nú um
105,5% á milli ára. Þessi mikla hækkun
skýrist af því að nú er tryggingagjald
áætlað vélrænt í stað þess að byggja á
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mati skattstjóra hverju sinni. Trygg inga -
gjald þeirra sem ekki eru áætlaðir
hækkar nú um 13% á milli ára, sem er í
samræmi við það hvað framtalin laun
og hlunnindi einstaklinga hafa hækkað
frá framtali 2005. Skatt stjórar áætluðu
tryggingagjald 3.305 félaga eða 21,4%
þeirra 15.414 félaga sem trygginga -
gjald var lagt á. Trygg ingagjald var nú
lagt á 55,8% lögaðila á skrá, en hlutfall
þeirra lögaðila sem gert er að skila
gjaldinu hefur lækkað nokkuð á undan -
förnum árum. Svipað er háttað með
tryggingagjald og með tekjuskatt,
bróðurpartur gjalds    ins leggst á
tiltölulega fáa gjald endur. Nú voru meira
en 100 mill jónir lagðar á 29 lögaðila en
samtals er trygginga gjald af launum
starfsmanna þessara lögaðila rétt tæpir
11,3 milljarðar, sem er 34,5% heildar -
álagn ingar. Í fyrra voru tæpir 9,3
milljarðar lagðir á 23 lögaðila sem voru
þá 33,6% álagningar.

Með tryggingagjaldi, og innifalið í
tölum um það, er markaðsgjald sem
rennur til Útflutningsráðs Íslands.
Gjaldið er 0,05% af tryggingagjalds -
stofni. Nú var markaðsgjald um 282
milljónir og hefur það hækkað til jafns
við tryggingagjaldsstofn. 

Iðnaðarmála- og búnaðar  -
gjaldsstofnar hækka
Iðnaðarmálagjald rennur til samtaka
iðnaðarins, en gjaldið er 0,08% af veltu
iðnfyrirtækja. Nú voru 310 milljónir
króna lagðar á iðnfyrirtæki sem er 33
milljónum meira en í fyrra, eða 11,9%
hækkun á milli ára. Nú var gjaldið lagt á
5.691 lögaðila samanborið við 5.497 í
fyrra og hefur þeim því fjölgað um
3,5% á milli ára. Búnaðargjald er
2,26% gjald sem lagt er á veltu búvöru
og tengda þjónustu. Nú var 171 milljón
króna lögð á í búnaðargjald á veltu
lögaðila en í fyrra skilaði gjaldið 127
milljónum. Gjaldið lækkaði því um
34,6% á milli ára. Gjaldendur bún -
aðargjalds voru nú 371 og hefur þeim
fjölgað um 51 frá því í fyrra en þá var
lagt búnaðargjald á 320 félög.
Búnaðargjald er lagt á tiltölulega fá
félög og því eru miklar sveiflur í
álagningu gjaldsins frá ári til árs. 
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