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Framtalsskil og áætlanir
Nú liggur fyrir álagning á einstaklinga gjaldárið 2007. Eins og oft áður vöknuðu

ýmsar umræður um álagninguna og niðurstöður hennar og sitt sýndist hverjum.

Frá sjónarhóli skattframkvæmdarinnar er það þó athyglisvert að 14.500 manns skuli

ekki hafa skilað skattframtali. Eru það nokkru fleiri en árið á undan. Enda þótt fjöldi

áætlaðra sé ekki mikill hluti af fjölda einstaklinga á skrá er það óásættanlegt fyrir

skattyfirvöld að svo margir skuli ekki standa skil á skattframtölum. 

Síðbúin framtalsskil skapa öllu skatt- og innheimtukerfi íslenska ríkisins umtalsvert

umstang. Innheimtumaður ríkissjóðs hefst handa um innheimtuaðgerðir af þessu tilefni og hefur

jafnvel einnig hafið beitingu úrræða eins og fjárnáms og krafist uppboðs á tilteknum eignum

til lúkningar skuldum. Oft er það svo að framteljendur hefjast fyrst handa við þessar aðstæður

um að sinna framtalsskyldu sinni. Síðbúin skattframtöl verða síðan grundvöllur álagningar í stað

áætlana. Við þær aðstæður er skattkrafan iðulega lækkuð eða felld niður og aðgerðir

innheimtumanna hafa þá enga þýðingu. Eftir situr að hjá framteljandanum, skattyfirvöldum og

innheimtumönnum hefur verið umtalsverð vinna og umstang til einskis. 

Þá hefur Umboðsmaður Alþingis einnig gert athugasemdir við fyrirkomulag áætlana skattstofna

einstaklinga. Óhjákvæmilegt er því að fyrirkomulag og verklag við áætlanir opinberra gjalda verði

tekið til róttækrar endurskoðunar.

Á undanförnum árum hafa skil lögaðila á skattframtölum einnig verið að versna, svo og  eru of

mörg dæmi þess að aðilar skrái sig á virðisaukaskattsskrá án þess að standa skil á lögboðnum

skýrslum en sæti í þess stað áætlunum skattstofna, jafnvel árum saman. Úrræði innheimtuaðila

virðast vera takmörkuð og refsimeðferð hefur ekki tilætluð áhrif. 

Þetta er ástand sem ekki er unnt að búa við. Viðvarandi vöntun á skattgögnum hjá hópi

gjaldenda getur skapað ýmis konar lausung og er þannig afar óheppileg frá sjónarhóli

skattheimtunnar. Starfshópur á vegum ríkisskattstjóra og skattstjóra hefur haft þessi mál til

meðferðar og hefur komið með tillögur til lausnar. Þær tillögur munu verða kynntar þegar þær

liggja endanlega fyrir en ætla má að lagaramminn og framkvæmdin hvað þetta varðar muni

breytast nokkuð á næstu árum. 

Það verður því eitt af verkefnum skattyfirvalda á næstu misserum að leita leiða sem stuðlað gætu

að betri framtalsskilum og lækka þar með hlutfall þeirra aðila sem ekki standa skil á lögboðnum

gögnum.

Skúli  Eggert  Þórðarson

L E I Ð A R I N N



Hundrað prósent
aukning.....

Eru þær opinberu stofnanir sem bera hitann
og þungann af skráningu og eftirliti með

útlendingum sem hingað koma, nægilega vel
búnar undir þessa mikla aukningu sem orðið

hefur á erlendu vinnuafli síðustu misserin. Um
þetta fjallar viðtalið við Hildi Dungal forstjóra

útlendingastofnunar,  sjá bls. 4.

Persónufrádráttur eða
persónuafsláttur
Stighækkandi skattar eða flatir skattar,
fjölskyldufrádráttur eða persónufrádráttur,
hvaða kerfi hentar best á hverjum tíma?
Jóhannes Hraunfjörð sagnfræðingur rifjar
upp skattasöguna allt frá því að
tíundarlögin tóku gildi hér á landi á elleftu
öldinni.  Grein Jóhannesar er á bls. 8.

Persónuleg tengsl
mikilvæg  

Vestmannaeyjar eru minnsta skattumdæmi
landsins en þar hefur verið skattstofa allt frá

árinu 1945. Í blaðinu er viðtal við Inga Tómas
Björnsson skattstjóra um sérstöðu

skattstofunnar vegna fámennis í umdæminu
og nálægðarinnar við gjaldendur.  

Viðtalið er á bls. 26.
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Hundrað  prósent
aukning

á  umsóknum  um  dvalarleyfi 
á  tveimur  árum

Fátt  hefur  verið  meira  til  umræðu  undanfarna  mánuði  en  aukningin  á  erlendu  vinnuafli  sem
orðið  hefur  hér  á  landi  síðustu  ár.  Útlendingastofnun  ber  hitann  og  þungann  af  skráningu  og

eftirliti  með  að  reglum  sé  fylgt  þegar  erlendir  ríkisborgarar  koma  hingað  til  lands,  ýmist  til
lengri  eða  skemmri  dvalar.  Hildur  Dungal  lögfræðingur  er  forstjóri  útlendingastofnunar  og  í
viðtali  sem  hér  fer  á  eftir  upplýsir  hún  okkur  um  starfsemina  og  hvernig  tekst  að  anna  þeirri

miklu  eftirspurn  sem  er  orðin  eftir  dvalarleyfum  fyrir  útlendinga.

Viðtalið –  Hildur  Dungal  forstjóri  útlendingastofnunar
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Allt  til  ársins 1999  var  útlendingaeftirlitið
sérstök  deild  innan  lögreglunnar.  Frá  þeim
tíma  hafa  málefni  útlendinga  verið  í
höndum  sjálfstæðrar  stofnunar,  hún  hét
í  fyrstu  útlendingaeftirlitið  eins  og  áður  en
fékk  meira  stjórnsýslulegt  hlutverk.  Með
nýjum  lögum  um  útlendinga,  sem  tóku
gildi  í  ársbyrjun 2003,  var  heitinu  breytt  í
útlendingastofnun.  Lögreglan  annast  eftir
sem  áður  þann  þátt  sem  snýr  að  eftirlitinu.

Við  höfðum  lengi  vel  með  höndum
útgáfu  á  íslenskum  vegabréfum  en  þau
verkefni  voru  færð  til  Þjóðskrár  í  ársbyrjun
2006.  Verkefni  okkar  eru  fyrst  og  fremst  að
afgreiða  allar  umsóknir  um  dvalarleyfi
fyrir  þá  sem  koma  hingað  til  lands  til
lengri  dvalar  og  vegabréfaáritanir  fyrir  þá
sem  koma  hingað  til  styttri  dvalar  sem
ferðamenn  og  svo  höfum  við  með  hönd -
um  mál  þeirra  sem  sækja  hér  um  hæli.
Það  kemur  einnig  til  okkar  kasta  þegar
þarf  að  vísa  einhverjum  úr  landi. 

Með  vaxandi  útlendingasamfélagi  eru
vitaskuld  ýmis  afleidd  verkefni  sem  koma
upp.  Má  þar  til  dæmis  nefna  að  áhugi
fjölmiðla  á  þessum  málefnum  hefur  aukist
og  frá  þeim  berast  mjög  mikið  af  fyrir  -
spurnum,  bæði  fyrirspurnir  um  tölfræði
og  óskir  um  ýmiss  konar  tölfræði  úr  -
vinnslu.  Það  má  segja  að  þettu  séu  í
megin    dráttum  helstu  verkefnin  hjá  okkur.

Nú  hefur  orðið  mikil  aukning 
á  erlendu  vinnuafli  hér  á  landi
síðustu  ár,  hefur  það  ekki
kallað  á  breytt  vinnulag  hjá
stofnuninni?
Á  tímabilinu 2004-2006  var 100%  aukn  -
ing  á  umsóknum  um  dvalarleyfi,  en  það
var  að  sama  skapi  ekki  jafn  mikil  aukning
á  starfsfólki,  en  við  höfum  á  sama  tímabili
verið  u. þ. b. 25.  Það  skýrir  auðvitað  það
mikla  álag  sem  hefur  orðið  því  með
þessum  aukna  fjölda  útlendinga  aukast
önnur  tilheyrandi  störf  að  sama  skapi. 

Með  tilkomu  nýju  EES  ríkjanna  á  árinu
2004,  komu  upp  ýmis  vandamál  þegar
byrjað  var  að  beita  aðlögunarákvæðunum
á  launþega  og  það  olli  töluvert  mikilli
vinnu  hjá  okkur,  lögreglunni  og  hjá
vinnu  málastofnun.  Ríkisborgarar  þessara
landa  sem  ætluðu  að  koma  hingað  til
lands  til  starfa  þurftu  í  raun  áfram  að  lúta
þeim  reglum  sem  giltu  um  einstaklinga
sem  voru  utan  EES  svæðisins.  Það  þurfti  að
sækja  um  dvalarleyfi  fyrir  þá  áður  en  þeir
komu  til  landsins  og  það  þurfti  að  sækja

um  atvinnuleyfi  líka  þannig  að  þetta  skap  -
aði  ótrúlega  mikið  af  vandamálum,  því
aðrir  EES í búar  þurftu  ekki  að  lúta  þessum
reglum.  Í  framhaldi  af  því  fóru  að  poppa
upp  alls  konar  þjónustu  samningar,  hinir
og  þessir  voru  allt  í  einu  orðnir  sjálfstætt
starfandi,  því  þá  þurfti  ekki  að  lúta  nein  -
um  aðlögunarákvæðum.  Það  gat  verið
vandasamt,  bæði  hjá  okkur  og  hjá  vinnu  -
málastofnun,  að  meta  allt  sem  gat  komið
upp  t. d.  varðandi  laun  þeirra  sem  komu  á
þessum  forsendum.  Það  má  segja  að  þegar
aðlögunarákvæðin  féllu  úr  gildi  í  maí  hafi
orðið  mikill  vinnuléttir  hjá  okkur  því  við
það  urðu  launþegarnir  frá  þessum  ríkjum
fullgildir  EES  borgarar  í  skilningi  útlend -
inga   laganna. 

Nú  gilda  mismunandi  reglur
varðandi  dvalarleyfi,  getur  þú
sagt  okkur  í  hverju  þessi
mismunur  felst?
Í  stuttu  máli  eru  helstu  reglurnar  varðandi
dvalarleyfi  þær  að  allir  sem  koma  hingað
til  lands  til  dvalar  þurfa  að  sækja  um
dvalarleyfi  hjá  útlendingastofnun.  Eina
undantekningin  frá  kröfu  um  dvalar  leyfi
eru  Norðurlandabúar.

Atvinnurekendur  þurfa  að tilkynna  um
ráðningu  starfsmanna  sem  koma  frá  nýjum
aðildarríkjum  EES,  hjá  vinnumálastofnun,
og  þær  reglur  gilda  til 1.  maí 2009.

EES  borgarar  geta  starfað  hér  á  landi  í
þrjá  mánuði  eða  skemur  án  dvalarleyfis  og
EES  borgarar  mega  dvelja  hér  á  landi  í  sex
mánuði  í  atvinnuleit.

Aðrar  reglur  gilda  um  ríkisborgara  landa
utan  EES.  Ef  tilgangur  dvalar  er  vinna  þá
sækir  atvinnurekandi  um  leyfi  til  að  ráða
viðkomandi  starfsmann,  útlend  ingur  sækir
um  dvalarleyfi  á  þeim  for  send  um  til
útlendingastofnunar. Útlend  ingur  utan
EES  verður  að  hafa  fengið  samþykki  fyrir
leyfi  áður  en  komið  er  til  landsins.  Þetta  er
ekki  stór  hópur  í  dag  því  að  með  tilkomu
nýju  EES  ríkjanna  eru  svo  margir  sem
koma  til  starfa  þaðan  að  aðrir  eiga  erfiðara
með  að  fá  aðgang.  En  það  eru  þó  nokkrir
útlendingar  frá  ríkjum  utan  EES  sem  starfa
hér  á  landi  og  voru  komn  ir  áður  en  þessar
reglur  breyttust  en  þeir  þurfa  að  endurnýja
leyfið  árlega,  þ. e.  ef  þeir  eru  ekki  komnir
með  ótímabundið  dvalarleyfi.

Varðandi  tímabundnu  dvalarleyfin  þá
förum  við  reglulega  yfir  útrunnin  leyfi  og
sendum  lögreglunni  upplýsingar  um  þau,
en  hún  fer  með  þann  þátt  sem  snýr  að

eftirliti.  Ef  ekki  hefur  verið  lögð  inn  beiðni
um  endurnýjun  á  leyfi  og  engin  vísbend -
ing  er  um  að  aðilinn  sé  hér  á  landi  þá
send  um  við  tilkynningu  um  að  leyfið  sé
útrunnið  til  Þjóðskrár,  sem  síðan  kannar
hvert  tilvik.  Ef  ekkert  bendir  til  að  viðkom  -
andi  sé  lengur  á  landinu  er  hann  skráður
úr  landi. 

Hve  stór  hluti  af  þeim  sem
koma  hingað  til  lands  koma
með  það  fyrir  augum  að
setjast  að  til  framtíðar?
Til  er  nokkuð  skemmtilegt  orða  tiltæki  um
þetta,  en  það  er  að  ekkert  sé  jafn  varanlegt
og  farandverkamaður.  Hins  vegar  segir
tölfræðin  okkur  að  flestir  þeir  sem  koma
hingað  til  starfa  eru  ekki  að  koma  til  að
setjast  hér að.  Meðalaldur  þeirra  sem  eru  að
fá  útgefin  leyfi  er 35  ára  og  meðalaldur
barna  er 7  til 8  ára.  Stærsti  hluti  þeirra  sem
fá  útgefin  leyfi  eru  karlmenn  og  á  síðasta
ári  voru  þeir  helmingi  fleiri  en  konur.  Börn
voru  einungis 2%  þeirra  sem  fengu  útgefin
leyfi.  Þetta  segir  okkur  að  fólk  er  að  koma
meira  í  tímabundin  uppgrip.  Auðvitað
getur  margt  breyst  þegar  fólk  er  komið  og
því  líkar  vel.  Það  kallar  þá  eftir  fjöl  skyld  -
unni  eða  finnur  sér  maka  hér.  Það  kemur
fyrir  að  það  komi  heilu  fjölskyldurnar  og
þá  frekar  frá  EES  ríkjum  því  það  er
auðveldara  í  þeim  tilvikum,  en  algengara
er  að  einn  úr  fjölskyldunni  komi  fyrst  og
fjölskyldan  svo  seinna.

Allir  sem  fá  útgefin  leyfi  hjá  okkur
þurfa  að  vera  með  skráð  heimili  hér  á
landi.  Dvalarleyfi  fyrir  aðra  en  þá  sem
koma  frá  EES  ríkjum  eru  tímabundin  í  eitt
ár  þangað  til  sækja  má  um  búsetuleyfi,
en  það  er  ótímabundið  leyfi.  Þeir  sem  eru
komnir  með  útgefið  dvalarleyfi  fara á
Þjóðskrá,  þ. e.  færast  af  utangarðsskrá  og á
Þjóðskrá.  Það  er  ekki  fyrr  en  frá  útgáfudegi
leyfisins  sem  það  byrjar  að  telja  inn  í
kerfið  eins  og  t. d.  almannatryggingakerfið.

Á  síðasta  ári  fengum  við um  sautján
þús  und  umsóknir  til  afgreiðslu.  Í  lok  árs
höfðum  við  gefið  út  um  þrettán  þúsund
leyfi,  en  það  þýðir  samt  ekki  að  fjögur
þúsund  hafi  fengið  synjun,  eitthvað  var
enn  í  vinnslu  í  árslok,  einhverjir  höfðu
lagt  inn  umsókn  og  hætt  við.  Á  bilinu  tvö
til  þrjú  þúsund  fengu  synjun,  ýmist  fengu
þeir  ekki  atvinnuleyfi  eða  uppfylltu  ekki
skilyrði  fyrir  dvalarleyfi.  Tæplega  helm  -
ingur  af  þessum  þrettán  þúsund  voru  EES
borgarar.



Í  ljósi  alls  þessa,   eru  að  þínu
mati  einhverjar  nauðsynlegar
breytingar  sem  þú  sérð  að
þurfi  að  gera,  þá  í  sambandi
við  kerfið  sjálft,  samræmingu
vinnubragða  á  milli  stofnana
o. þ. h.?
Það  sem  hefur  komið  berlega  í  ljós  við
þessa  miklu  aukningu  útlendinga  sem
koma  til  landsins  er  hvað  það  eru  margir
í  kerfinu  sem  koma,  á  einn  eða  annan
hátt,  að  þessum  málum.  Það  getur  því
verið  ruglingslegt  fyrir  umsækjanda
hvernig  hann  á  að  haga  sér,  hvað  hann  á
að  gera  og  hvenær  hann  er  í  rauninni
búinn  að  fullnægja  öllum  kröfum  kerfis -

ins.  Það  gerist  oft  að  umsækjandi  telur  sig
vera  búinn  að  gera  það  sem  þarf  að  gera,
búinn  að  skrá  sig  og  fá  skattkort  og  getur
þannig  gert  það  sem  hann  þarf  að  gera  í
þjóðfélaginu,  en  án  tilskilinna  leyfa.  Þessi
margþætta  aðkoma  hinna  ýmsu  aðila  í
stjórnsýslunni  flækir  þetta  töluvert  og
gerir  það  líka  að  verkum  að  enginn  einn
hefur  nægilega  góða  yfirsýn  yfir  þessi  mál.
Það  má  ef  til  vill  segja  að  þegar  svona
margir  aðilar,  sem  eru  allir  í  rauninni
jafnvígir  hvað  varðar  stjórnsýsluna  eða  á
sama  plani,  þá  sé  hætt  við  að  eitthvað
falli  á  milli.  Það  þyrfti  að  vera  einhver  ein
gátt  sem  vísaði  fólki  veginn  inn  í  kerfið  og
gerði  aðgengilegt  fyrir  sem  flesta  að  nálg  -

ast  upplýsingarnar.  Það  þyrfti  jafnframt  að
vera  meiri  sjálfvirkni  við  úrvinnslu  um  -
sókna  og  dreifingu  upplýsinga.

Það  ætti  ekki  að  vera  undir  umsækj  -
and  anum  komið  að  þessar  upplýsingar
skili  sér  á  réttan  stað.  Það  þarf  að  skilja  vel
á  milli  réttar  til  dvalar  annars  vegar  og
hins  vegar  aðlögunar.  Þetta  tvennt  eru
óskyldir  hlutir  því  þegar  kemur  að  aðlög  -
uninni  þá  taka  sveitarfélögin  við  og  aðilar
þeim  tengdir.

Þessi  fyrsta  gátt  þarf  að  vera  skýr  að
því  er  varðar  réttindi  og  skyldur  þegar
útlendingur  kemur  hingað  til  lands  í
einum  eða  öðrum  tilgangi,  en  síðan  þarf
auðvitað  að  vera  þar  tenging  inn  í  samfél  -
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Fundað um upplýsingaskipti á milli stofnana. Frá vinstri, Baldur Aðalsteinsson frá vinnumálastofnun, Jóhannes Hraunfjörð og Hrefna Einarsdóttir frá
ríkisskattstjóra og frá útlendingastofnun Hildur Dungal, Gyða Olgeirsdóttir og Ragnheiður Böðvarsdóttir.
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Í  afgreiðslu  útlendingastofnunar  eru  miklar  annir
enda  þurfa  margir  að  leita  þangað  til  að  fá

úrlausn sinna  mála  á  einn  eða  annan  hátt.  Á
síðasta  ári bárust  stofnuninni  um 17  þúsund

umsóknir  um dvalarleyfi  og  er  það  mesti  fjöldi
umsókna  sem  borist hafa  á  einu  ári.

Þarftu  að  fá  nýtt  skattkort  eða  fá  gamla  kortinu  skipt?

Nýjung!

1 - Umsækjandi sækir um skattkort 
á skattur.is

2  - Skattstjóri fer yfir umsóknina 

3  -  Skattkortið berst í pósti

Nú  getur  þú  sótt  um

010185-3939

3. maí 2007

100%

Páll  Jónsson

Efstahóli 5

102  Reykjavík

skattkort
á  skattur. is

og  fengið  það  sent 

agið  varðandi  hvað  tekur  við  þegar  hann
er  sestur  að.  Það  hefur  verið  lögð  nokkur
vinna  í  að  skoða  þetta,  bæði  hjá  félags  -
málaráðuneyti  og  hjá  dómsmálaráðu -
neyti,  en  þetta  er  lítið  komið  áleiðis  enn
sem  komið  er.

Við  höfum  myndað  vinnuhóp  ásamt
fulltrúum  RSK  og  vinnumálastofnunar  í
þeim  tilgangi  að  skoða  hvernig  hægt  sé  að
auðvelda  upplýsingaskipti  og  tryggja  að
allir  séu  að  vinna  í  takt.
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Persónu - 
FRÁDRÁTTUR

eða

persónu - 
AFSLÁTTUR

Litla,  gula  hænan  fann  fræ.  Það  var  lítið  fræ. 
Litla,  gula  hænan  fann  fræ.  Það  var  hveitifræ.
Litla,  gula  hænan  sagði: „ Hver  vill  sá  fræinu?“
Svínið  sagði: „ Ekki  ég.“  Kötturinn  sagði: „ Ekki  ég.“
Hundur  inn  sagði: „ Ekki  ég.“ 
Litla,  gula  hænan  sagði: „ Ég  vil  sá  fræinu.“

Litla,  gula  hænan.  Kennslubók  í  lestri.
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Tíundarstatútan
Tíundarstatúta  Gissurar  Ísleifssonar  bisk  -
ups  var  í  gildi  á  Íslandi  í  átta  aldir,  eða  frá
lokum  elleftu  aldar  til  byrjunar  þeirrar
tuttugustu.  Hérlendis  var  tíundin  eignar  -
skattur  en  ekki  tekjuskattur  eins  og  víðast
hvar  annars  staðar  og  var  hún  mjög  lág
fyrir  vikið. 

Samkvæmt  tíundarstatútunni  taldist
bú  lögbýli  ef  eign  þess  var 5  hundruð  eða
meira  og  var  það  sjálfstæður  skattaðili.
Þeir  sem  bjuggu  á  lögbýli  greiddu 1%  af
eigninni  í  tíund  sem  skiptist  í  fjóra  hluta:
einn  var  ætlaður  þurfamönnum,  annar
biskupi,  þriðji  kirkju  og  fjórði  prestum.
Hreppstjórar  sáu  um  að  skipta  tíundinni.
Hlutur  þeirra  sem  áttu  minna  en 5
hundruð  rann  allur  til  þurfamanna.  Þá
hljóp  skattstiginn  á  bilinu ½  hundrað  til
1  hundrað  og  síðan  á  einu  hundraði  upp
að 5  hundruð  og  nam  tíundin 0,84%  til
1,67%  af  eign.

Samkvæmt  landaurakerfinu  var 1
hundrað = 1  kú = 6  ær = 120  álnir = 240
fiskar. „ Skattleysismörkin“  voru  því ½

hundrað,  eða 60  álnir,  og  greiddist 1  alin
í  tíund (0,84%).  Þeir  sem  áttu  minna  en 60
álnir  töldust  til  ómaga  og  voru  upp  á
ættingja  sína  komnir  um  framfærslu.  Bilið
milli  ómaga  og  þurfamanns  voru  þrjár  ær
loðnar  og  lembnar,  eða 120  skreiðir  þar
sem  hver  skreið  vó  eitt  kíló. 

Meginviðfangsefni  sveitarfélaga  í  ald  -
anna  rás  hefur  verið  framfærslumál
íbúanna.  Lengst  af  fengu  þau  til  þess ¼  úr
tíund,  auk  allrar  tíundar  til  þeirra  sem
áttu  minna  en 5  hundruð,  en  með  reglu -
gerðum 1782  og 1786  var  hlutur  sveitar -
félaga  aukinn  lítillega.  Sú  aukning  dugði
engan  veginn  og  með  reglugerð  um
fátæktarmál 1834  voru  tekjur  þeirra  enn
auknar.  Með  lögum  um  sveitarstjórnamál
1872  var  kveðið  á  um  að  þegar  fátæktar  -
tíundin  dygði  ekki  til  skyldi  jafna  niður
því  sem  á  vantaði  á  alla  hreppsbúa  eftir
efnum  og  ástæðum  og  sáu  svo  kallaðar
niðurjöfnunarnefndir  um  þá  vinnu.
Konungstíundin  var  afnumin  með  tekju  -
skattslögunum 1877  en  fátæktar  tíundin
ekki  fyrr  en 1914.  Lög  um  bæjargjöld  voru
sett  í  Reykjavík  árið 1924,  sem  voru
sameinuð  útsvarslögunum 1926.  Sama
fyrirkomulag  hélst  á  niður  jöfnuninni  eftir
sem  áður.

Tekjuskattslögin  frá 1877  bera  með  sér
að  samfélagið  var  í  örri  breytingu  en  þar
var  reynt  að  blanda  saman  nýjum  og
gömlum  hugmyndum.  Íslendingar  voru  í
þann  mund  að  fá  fjárhagslegt  sjálfstæði  frá

Dönum  og  menn  voru  að  flytja  frá  sveit  í
borg.  Landsfeðurnir  eru  eðli  sínu  sam  -
kvæmt  föðurlegir  og  hugsa  rekstur  samfél  -
agsins  út  frá  rekstri  búsins.  Þá  þurfti  að
eiga  fyrir  útgjöldunum  og  helst  að  geta
lagt  í  sjóði  fyrir  mögru  árin.  Ekki  var  tekið
út  á  krít.  Þannig  gengu  þingmenn  út  frá
því  að  heildarfjárþörf  ríkissjóðs  yrði
óbreytt  næstu  árin  en  hún  var  um 150
þúsund  álnir  samkvæmt  landaurakerfinu.
Skatturinn  skyldi  leggjast  jafnt  á  tekjur
og  eignir.  Greiða  skyldi 4%  af  eignar  -
tekjum,  sem  var  minna  en  menn  greiddu
í  kúgildisleigu (5%),  og  af  tekjum  á  bilinu
1000  kr.  til 2000  kr.  greiddu  menn 1%,  af
tekjum 2000  kr.  til 3000  kr. 1,5%  o. s. frv.
Samkvæmt  reglugerðinni  með  lögunum
miðaðist  hámarksálagningin  við 12000
kr.  og  nam  heildarskatturinn 335  kr.  eða
2,8%.

Á  þessum  tíma  höfðu  sýslumenn
hæstu  laun  allra  á  landinu.  Sýslumaður
Strandamanna  hafði  u. þ. b. 1500  kr.  og
sýslumaðurinn  í  Reykjavík  og  Gullbringu  -
sýslu  um 5500  kr.  Skattbyrðin  færðist  frá
bændum  til  bæjarbúa  og  hefur  það  vafa  -
laust  átt  einhvern  þátt  í  breytingu  skatt  -
kerfisins.  Reykvíkingar  sem  t. d.  höfðu
greitt  að  meðaltali 0,3  álnir  í  skatt
samkvæmt  gamla  kerfinu  greiddu  um
aldamótin 1900 1,5  álnir.  Þriðji  hver  gjald  -
enda  bjó  þá  í  Reykjavík  en  gjaldendur  þar
greiddu  helming  alls  tekjuskatts  í  landinu. 

Samkvæmt  tekjuskattslögunum 1877
var  ekki  leyfður  neinn  persónu-  eða  barna  -
afsláttur  heldur  voru  fyrstu 1000  kr.,  sem
jafngiltu 15  hundraða  eign  samkvæmt
landaurakerfinu,  skattlausar.  Allmargir
landsmanna  voru  því  undan þegnir  skatti
og  meðaltalsskattbyrði  hvers  einstaklings
mjög  lág,  tvær  álnir  á  hvern  einstakling,
eða  um  ein  króna.  Vitaskuld  var  þó  leyfður
frádráttur  frá  öflun  teknanna  og  giltu
mismunandi  reglur  eftir  því  hvort  um  var
að  ræða  verslunarmenn,  iðnaðarmenn
eða  embættismenn.  Verslunarmenn
skyldu  t. d.  miða  uppgjörið  við  einfalt
bókhald.  Sömu  reglur  giltu  um  iðnaðar  -
menn,  nema  hvað  ekki  voru  gerðar  eins
miklar  kröfur  til  þeirra  og  verslunar  -
manna.  Í  reglugerðinni  segir  svo  um  þá: 
„ Hafi  hluteigandi  eigi  haldið  svo  nákvæm  -
an  reikning  yfir  atvinnu  sína,  að  finna
megi  hinar  skattskyldu  tekjur  með  því
móti,  verður  að  ætlast  á  um,  hvað  miklu
varningsbirgðir  hans,  áhöld ,  vinnuvjelar,
smíðatól  og  önnur  verkfæri,  er  heyra  til

JÓHANNES
HRAUNFJÖRÐ
KARLSSON

Margir  kannast  við  söguna  um  Litlu,  gulu  hænuna  og  baráttu  henn  ar  við
að  fá  menn  til  að  hjálpa  sér  við  undirbúninginn  að  brauð  bakstrinum.
Fyrst  þurfti  að  sá  hveitifræinu,  svo  þurfti  að  slá  hveitið,  þreskja  það  og  mala
og  loks  var  hægt  að  baka  brauðið.  Þegar  brauðilmurinn  barst  um  sveitina
vildu  allir  Lilju  kveðið  hafa.  Eins  er  um  skattana,  enginn  vill  greiða  þá,  en
allir  vilja  njóta  þeirra. 
Nú  er  það  svo  að  ekkert  samfélag  þrífst  án  skatta  eða  ígildis  þeirra.  Allir
vilja  búa  sér  og  sínum  fagurt  mannlíf  og  oftar  en  ekki  eru  það  skattarnir
sem  mynda  undir  stöður  draumasamfélagsins.  Vita  skuld  greinir  menn  á  um
aðferðir  og  leiðir  að  markinu.  Sumir  vilja  háa  skatta,  aðrir  lága,  sumir
vilja  stighækkandi  fjölþrepaskatt  kerfi,  aðrir  vilja  flatan  skatt  á  allar  tekjur.
Hér  er  ekki  ætlunin  að  höggva  á  þennan  Gordíonshnút,  heldur  verður
fjallað  um  það  hvernig  skattar  og  samtrygging  hafa  í  reynd  verið  tvær
hliðar  á  sömu  mynt  inni  og  svo  verður  sagt  frá  því  hvenær  og  hvers  vegna
persónufrádráttur  varð  að  persónu  afslætti. 
Fyrst  verður  fjallað  um  tíundarlögin  og  hvernig  tekjuskatturinn  leysti  þau
af  hólmi  árið 1877,  en  því  næst  verður  fjallað  um  upptöku  persónu  -
frádráttar  árið 1921  og  raktar  helstu  breytingar  á  persónu  frádrætti  fram
til  upptöku  persónuafsláttar  með  staðgreiðslu  skatta  árið 1988.



atvinnunnar,  svo  og  skuldir,  sem  hann  á
hjá  öðrum,  hafi  numið  í  peningum  í  árs  -
byrjun  og  í  árslok,  og  komast  þannig  fyrir,
hvort  efni  hans  muni  hafa  vaxið  eða
rýrnað  af  atvinnunni“.1

Millistríðsárin
Nokkrar  breytingar  urðu  á  skattalög  -
gjöfinni  í  byrjun  tuttugustu  aldar  án  þess
þó  að  fram  færi  heildarendur  skoðun  á
lögunum  frá 1877,  en  með  tekjuskatts  -
lögunum 1921  varð  grund  vallar  breyting
á  skatthugtakinu.  Tekju  skatt   urinn  fór  stig  -
hækkandi  og  var  þá  greiddur 1%  skattur  af
tekjum  undir 1000  kr.  og 25%  skattur  af
900  þúsund  kr.  tekjum.  Áður  en  skatt  -
urinn  var  reiknaður  skyldi  eins  og  áður
draga  frá  ýmsan  rekstrarkostnað,  s. s.  líf  -
eyrisiðgjöld,  líf  trygg  ingagjöld,  auk  vaxta  -
gjalda  af  skuld  um,  og  var  leyfilegur
frádráttur  talinn  upp  í  fjórum  liðum.  Það
sem  mestu  skiptir  hér  er  þó  að  tekinn  var
upp  persónufrádráttur.  Hann  nam 500  kr.
fyrir  hvern  einstakling, 1000  kr.  fyrir  hjón
og 300  kr.  fyrir  hvert  barna  sem  ekki  var
orðið  fullra  fjórtán  ára  miðað  við  upphaf
skattársins,  þar  með  talin  stjúpbörn,  kjör -
börn  og  fósturbörn.  Barna  frá  drátt urinn
var  þeim  skilyrðum  bund  inn  að  ekki  væri

greitt  meðlag  með  barninu  sem  næmi
upphæð  per  sónu   afsláttarins  og  að  barnið
hefði  ekki  sjálft  efni  á  að  framfleyta  sér,
t.d.  með  arfi  sem  gæfi  vexti.  Skatt  -
greiðandi  naut  sama  frádráttar  vegna
annarra  skylduómaga,  en  þeir  voru  for  -
eldrar,  maki  og  börn  til  sextán  ára  aldurs
ef  þau  voru  ekki  fær  um  að  framfæra  sér
sjálf  sem  greinilegt  var  að  væri  almenna
reglan.

Jafnframt  var  tekið  upp  nýtt  íviln  -
unarákvæði  með 34.  grein  laga  árið 1921
vegna  veikinda,  slyss  eða  mannsláts.  Þetta
ákvæði  er  upphaf  ívilnunarákvæða  í  skött -
um  sbr. 65.  gr.  í  núverandi  tekju  skatts -
lögum  nr. 90/2003.  Í  athugasemdum  með
frumvarpinu  um  þetta  ákvæði  segir  m. a.:
„ Þó  að  tekjur  manna  og  skuldir  séu  jafnar,
og  framfærslubyrðin  hin  sama,  þá  geta
samt  ýmsar  ástæður  valdið  því,  að  getan
til  að  borga  skatt  sé  misjöfn.“2

Í  reglugerðinni  með  skattalögunum  segir:
„ Aðalregla  er  það,  að  einkahagir  skatt -
þegns  skipta  engu  máli,  þegar  ákveða  skal
tekjuskatt ...  Undantekning  frá  þessu  er  sú,
að  gjaldþegn  getur  fengið  linum  í  skatti, ...
ef  alvarleg  veikindi,  slys  eða  mannslát
hafa  skert  gjaldþol  hans.“  Alvarleg  veik  -

indi  og  mannslát  orka  síður  tvímælis  en
slys.  Þó  er  tekið  fram  að  slys  er  ekki
einungis  meiðsl  eða  óhöpp  á  mönnum, „ -
heldur  einnig  eyðing  eða  óvenju  legar
skemmdir  fjárverðmæta,  sem  eigi  kemur
fullt  verð  fyrir  eða  bætt  er  að  verulegu
leyti,  t. d.  ef  sauðfé  ferst  að  mun  úr
bráðapest,  stórgripir  úr  miltisbruna,  fé
hrekur  í  vötn  eða  sjó,  bruni  húsa  eða
heyja,  skip  ferst  o. s. frv.“ 3

Hjón  með  tvö  börn  og  foreldra  annars
hjóna  búandi  heima  og 4000  kr.  skatt  -
skyldar  tekjur  greiddu  í  skatt 26  kr.  eða
0,65%  tekna  sinna,  en  hefðu  greitt 45  kr.
samkvæmt  skattakerfinu  frá 1877.  Þetta
var  talsverð  lækkun  fyrir  barnafólk  og
menn  með  marga  ómaga  á  framfæri  sínu.
Hins  vegar  hafði  skatturinn  hækkað  mikið
frá 1877  eins  og  áður  sagði,  svo  lækkunin
var  í  reynd  miklu  meiri.  Hafa  skal  í  huga
að  hér  er  einungis  verið  að  fjalla  um
tekjuskattinn.  Menn  greiddu  ívið  meira  í
útsvar.  Það  má  því  rúmlega  tvöfalda  þessar
tölur  til  að  fá  heildarskattbyrðina.
Skattstiginn  og  persónuafslátturinn  sættu
gagngerri  endurskoðun  árið 1923.  Skatt  -
stiginn  var  þá  gerður  mun  brattari  en  áður,
26%  skatti  var  náð  við 100  þúsund  kr.
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Síldarsöltun á Siglufirði, síldarstúlkur að störfum. Birt með leyfi Ljósmyndasafns Reykjavíkur.
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tekjur  í  stað 25%  við 900  þúsund  kr.  áður,
auk  þess  sem  persónuafsláttur  barna  var
aukinn  úr 300  kr.  í 500  kr.  Þetta  merkti  að
persónufrádráttur  hjóna  með  tvö  börn
var 2000  kr.  en  hafði  verið 1600  kr.,  og
væru  börnin  þrjú  voru  þau  skattlaus  með
öllu,  en  í  umræðum  á  þinginu  kom  fram
að  árslaun  verkamanna  í  Reykjavík  væru
um 2500  kr.  Jafnframt  skyldi  draga  frá
útsvar  og  tekju-  og  eignarskatt  áður  en
skatturinn  var  lagður  á.  Þessi  ráðstöfun
gerði  það  að  verkum  að  skattar  af  öllum
tekjum  lækkuðu.  Skattur  hjónanna  með
4000  kr.  hér  á  undan  lækkaði  einnig
talsvert,  eða  úr 26  kr.  í 7  kr.

Með „ Stjórn  hinna  vinnandi  stétta“,
sem  tók  við  völdum  árið 1934,  varð
Eysteinn  Jónsson,  þáverandi  skattstjóri
Reykjavíkur,  fjármálaráðherra  en  hann
þekkti  einna  best  til  skattamála  allra
landsmanna.  Meginverkefni  ríkisstjórn  -
ar  innar  var  að  endurskoða  forgangsröðina
í  þjóðfélaginu  með  þarfir  hinna  lægst  settu
í  huga  og  vó  skattalöggjöfin  þar
þungt  á  metunum.  Í  annarri  grein
málefna  samn  ings  stjórnar innar  segir
svo: „ Að  afla  ríkissjóði  tekna  þannig,
að  byrðarnar  hvíli  fyrst  og  fremst  á
háum  tekjum  og  miklum  eign um
skattþegnanna,  en  að  auki  sé  fjár
aflað  með  arðvænulegum  verzlunar  -
fyrir tækjum  hins  opin bera“. 4

Eysteinn  lagði  fram  nýtt  frum -
varp  um  tekjuskatt  og  eignar skatt
um  haustið.  Hann  gekk  ákveðinn  til
leiks  og  sagði  um búðalaust: „ Það  er
okkur  og  öllum  vitanlegt,  að  þótt  við
ræðum  málin  hér  mikið  og  ýtarlega,  er
sjaldgjæft,  að  við  sannfærum  hver  aðra“5

og  varð  frumvarp  ið  að  lögum  í  desember
1934.  Samkvæmt  lögunum  hækkaði
skattstig  inn  um 16%  til  jafnaðar,  en  auk
þess  var  heimilt  að  innheimta  skatta  ársins
1935  með 10%  álagi.  Hækkunin  var  því
um 25%  alls. 

Ekki  voru  allir  sammála  Eysteini  í
þessum  efnum  og  taldi  t. d.  Ólafur  Thors,
Sjálfstæðisflokki,  að  skattur  inn  ykist  mest
hjá  þeim  sem  síst  skyldi,  að  skattstiginn
væri  allt  of  hár  og  að  ríkisvaldið  teygði  sig
of  langt  inn  á  tekjustofn  sveitarfélaga  með
því  að  auka  beina  skatta  svona  mikið.
Lögin  byggðust  á  sömu  grundvallar  -
hugmynd  og  lögin  frá  árinu 1921,  þ. e.  af
fyrstu 1000  krónunum  var 1%  skattur,  en
skattstiginn  var  mun  brattari  og  greiðslu -
hlutfallið  töluvert  hærra,  eða 40%  af 50

þúsund  króna  tekjum  og  þar  yfir.  Hins
vegar  var  persónu  frádrættinum  breytt
nokkuð.  Í  stað  þess  að  sami  frádráttur  gilti
alls  staðar  á  landinu  og  að  hjón  hefðu
tvöfaldan  frádrátt  einstaklings  giltu  nú
mismunandi  reglur  eftir  því  hvar  menn
bjuggu.  Persónu  frádrátturinn  var 500  kr.,
en  varð  fyrir  einstakling  í  Reykjavík 800
kr.,  í  kaup  stöðum  og  kauptúnum ( með
yfir 300  íbúa) 700  kr.  og  annarsstaðar  á
landinu 600  kr.  Persónu  frádráttur  fyrir
hjón  í  Reykjavík  varð  hins  vegar  ekki
nema 1500  kr.,  í  kaupstöðum  og
kauptúnum ( með  yfir 300  íbúa) 1400  kr.
og  annars  staðar  á  landinu 1200  kr.
Barnaafslátturinn  var  hinn  sami  og  áður,
eða 500  kr.  fyrir  hvert  barn,  nema  nú  var
miðað  við  sextán  ára  aldur  í  stað  fjórtán
ára  áður.  Þessi  afsláttur  gilti  einnig  um
aðra  skylduómaga.  Þá  var  heimild  til
ívilnunar  aukin.  Nú  gátu  yfir  skattanefndir,
að  undirlagi  undir  skatta  nefnda,  leyft
perónufrádrátt  allt  að 500  kr.  fyrir  ættingja

og  vandamenn  sem  vitað  var  að  skattþegn
hafði  á  framfæri  sínu. 
Áður  en  skatturinn  var  reiknaður  skyldi
eins  og  áður  draga  frá  ýmsan  rekstrar  -
kostnað.  Leyfilegur  frádráttur  var  í  sjö
liðum  í  stað  fjögurra  árið 1921.  Liðirnir
sem  bættust  við  voru  að  nú  var  heimilt  að
draga  frá  iðgjöld  til  stéttarfélaga,  vexti  af
skuldum  og  aukaútsvör,  tekjuskatt  og
eignarskatt  frá  árinu  áður.  Þessum  síðasta
lið  bætti  Jón  Þorláksson  að  vísu  við  árið
1923.  Skattur  hjóna  í  Reykjavík  með 4000
kr.  tekjur  og  tvö  börn  varð  því 20,53  kr.
Ekki  er  raunhæft  að  bera  þessar  tölur  beint
saman  við  tölurnar  frá 1923  því  skatturinn
hafði  verið  innheimtur  í  mörg  ár  með
álagi,  auk  þess  sem  smávægilegar  breyt  -
ingar  höfðu  orðið  á  skattalögunum  sem  of
langt  mál  er  að  telja  upp  hér,  og  svo  höfðu
auðvitað  orðið  launabreytingar.

Eftirstríðsárin
Miklar  sviptingar  urðu  í  pólitíkinni  strax
í  upphafi  sjötta  áratugarins.  Hæst  ber  þar
verkfallið  árið 1952  og  í  kjölfar  efnahags  -
ráðstafana  ríkisstjórnar  Fram  sókn  ar  flokks
og  Sjálfstæðisflokks  var  skatta  lögunum
breytt  árið 1954.  Nú  var  hætt  að  miða
persónufrádráttinn  við  búsetustað,  en  þess
í  stað  giltu  tveir  skatt  stigar,  einn  fyrir
einstaklinga  og  annar  fyrir  hjón.  Þá  var
aukið  við  áðurnefnt  ívilnunarákvæði  frá
1921,  auk  þess  sem  fjölgað  var  til  muna
hinum  ýmsu  frá  dráttarliðum,  eða  úr 7
árið 1935  í 13  árið 1954.  Bættust  við  liðir
eins  og  stofnun  heimilis  og  hluti  húsa  -
leigu,  helmingur  björgunarlauna  skips  -
áhafna  og  ferða  kostnaður  þeirra  sem
þurftu  að  fara  langferðir  vegna  atvinnu
sinnar.  Jafnframt  var  tekinn  upp  sérstakur
frádráttur  fyrir  gifta  konu,  sem  væri
samvistum  við  mann  sinn,  og  ynni  fyrir
skattskyldum  tekjum,  en  keypti  í  staðinn
heimilisaðstoð.  Frá  drátturinn  mátti  þó

aldrei  vera  meiri  en  sem  nam 2/3
hluta  tekna  eiginkonunnar  og  ekki
heldur  hærri  en  sem  næmi  keyptri
heimilisaðstoð.  Einstæðar  mæður
nutu  samskonar  frá  dráttar,  ef  þær
framfærðu  börn  sín  og  aðra  ómaga
heima  og  keyptu  heimilis  aðstoð
vegna  eigin  öflunar  skatt  skyldra
tekna.  Samkvæmt  lögunum  voru
fyrstu  þús  und  kr.  skattlausar  hjá
einstakl ingum,  en  fyrstu 2000  kr.
hjá  hjónum.  Þetta  var  fjöl skyldu -
vænt  skattkerfi  og  gilti  lægri

skattstigi  fyrir  hjón  en  einstaklinga  að 50
þúsund  kr.,  eftir  það  var  skattstiginn  eins.
Hámarks álagning  var 40%  skattur  á 130
þúsund  kr.  tekjur  og  þar  yfir.  Persónu  -
frádrátturinn  var 6500  kr.  fyrir  einstakling,
12000  fyrir  hjón  og 4500  fyrir  hvert  barn
og  aðra  skylduómaga.  Skattgreiðsla  ein  -
staklings  með 25  þúsund  kr.  tekjur  nam
því  u. þ. b. 570  kr.  Skattgreiðsla  hjóna  með
tvö  börn  nam  hins  vegar  ekki  nema 30  kr.

Með  tillögum  Viðreisnarstjórnarinnar
árið 1960  varð  grundvallarbreyting  á
skattkerfinu.  Þá  er  t. d.  tekið  fram  að  börn
innan 16  ára  aldurs  væru  ekki  lengur
sjálfstæðir  skattgreiðendur  og  skyldu
tekjur  þeirra  taldar  með  tekjum  foreldra.
Jafnframt  var  heimilt  að  draga 50%  tekna
eiginkonu  frá  áður  en  skattur  var  lagður  á
og  nú  voru  frádráttarliðirnir  orðnir 14  í
stað 13.  Námskostnaður  sem  til  var
stofnað  eftir 20  ára  aldur  bættist  við

Skattstiginn  og  persónu  -
afslátturinn  sættu

gagngerri  endur  skoðun 
árið 1923.  Skatt  stiginn 

var  þá  gerður  mun 
brattari  en  áður
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frádráttarliðina  og  mátti  draga  hann  frá
næstu 5  árin.  Þar  með  var  ekki  öll  sagan
sögð  því  persónufrádrátturinn  var  stór  -
aukinn.  Fyrir  einstakling  varð  frádrátt  -
urinn 50  þúsund  kr.,  fyrir  hjón 70  þúsund
og  fyrir  hvert  barn 10  þúsund  kr.  Afsláttur
vegna  skylduómaga  og  langveikra  barna
fluttist  í  áðurnefnt  ívilnunarákvæði,  sem
fyrst  kom  inn  í  lögin  árið 1921.  Meðal  -
launatekjur  almennings  voru  á  þessum
tíma  á  milli 60  og 70  þúsund  kr.  á  ári.
Markmið  stjórnarinnar  var  að  þeir  sem
hefðu  litlar  eða  miðlungs  tekjur  greiddu
ekki  tekjuskatt.  Þetta  tókst  svo  um  munaði
því  gjaldendum  tekjuskatts  fækkaði  úr
rúmum 60  þúsund  í 15  þúsund. 

Staðgreiðslan
Miklar  breytingar  urðu  á  skatta  lögunum  á
áttunda  áratugnum.  Verð  bólgu  bálið  lék
landsmenn  grátt  og  gripu  stjórnvöld  til
ýmissa  efnahags  ráðstafana  til  að  rétta  kjör
almennings.  Oftar  en  ekki  var  það  gert
með  breyt  ingum  á  skatt  kerfinu,  sem  varð
æ  flóknara  fyrir  vikið.  Á  þjóðhátíðarárinu
1974  var  hætt  að  telja  fjölskyldubætur  frá
Trygg  inga  stofnun  ríkisins  til  skattskyldra
tekna,  auk  þess  sem  menn  fengu  greiddan
út  þann  persónuafslátt  sem  þeir  höfðu
ekki  ráð  stafað.  Þetta  þótti  ekki  heppilegt
og  var  því  hætt  ári  síðar.  Tryggingastofnun
ríkisins  hætti  að  greiða  barnabætur  út  árið
1975  og  færðist  greiðsla  þeirra  inn  í
skattkerfið.  Þá  kemur  líka  orðið  persónu  -
afsláttur  inn  í  skattalögin  í  stað  pers  ónu  -
frádráttar. 

Árið 1978  var skattkerfið orðið allflókið
fyrir hinn  venjulega  borgara.  Reynt  var
að  koma  á  staðgreiðslu  skatta,  en  um  það
náðist  ekki  samstaða.  Lög  um  staðgreiðslu
tóku  ekki  gildi  fyrr  en  áratug  síðar,  eða  í
ársbyrjun 1988.  Þá  hafði  hinn  venjulegi

launamaður  um  tæpa 20  frádráttarliði  að
velja,  áður  en  hægt  var  að  reikna  skattinn.
Þessum  liðum  var  stórlega  fækkað  og
sameinaðir  í  einn  lið,  per  sónuafslátt,  sem
jafnframt  var  hækkaður.  Þetta  voru  m. a.
námsfrádráttur,  giftingar  frádráttur,
lífeyrisiðgjald,  iðgjöld  til  stéttarfélaga,
iðgjald  af  líftryggingu,  hluti  meðlags,
gjafir  til  menningarmála  og  fastur 10%
skattaafsláttur.  Jafnframt  voru  gerðar
breytingar  á  öðrum  liðum,  eins  og
sjómannaafslætti  og  húsnæðisbóta  kerf  -
inu.  Skattkerfið  var  einfaldað  til  muna  og
frá  venjulegum  launatekjum  var  varla
dregið  annað  en  kostnaður  vegna  öku  -
tækja  styrks  og  risnu  fjár  í  samræmi  við
reglur  RSK.  Sóknargjald,  kirkjugarðsgjald,
sjúkratrygg  inga  gjald  og  gjald  í  fram  -
kvæmda  sjóð  aldraðra  var  sameinað  þing  -
gjöldunum  og  útsvarinu.  Gjald  í  Fram  -
kvæmda  sjóð  aldraðra  var  að  vísu  ekki  fellt
niður  nema  í  eitt  ár  og  frádráttur  vegna
lífeyrisiðgjalda  var  tekinn  upp  aftur  árið
1995.  Skatt  hlutfallið  var  ákveðið 35,2%  og
fékk  ríkið 28,5%  en  sveitarfélögin 6,7%.
Persónu  afslátturinn  var  rúmlega 186
þúsund  kr.  á  ári.  Skattskyldar  tekjur  á
verðlagi  ársins 1988  voru  rúmlega 44
þúsund  kr.  Meðallaun  verkamanna  í
Reykjavík  voru  u. þ. b. 78  þúsund  kr.  á
mánuði  og  greiddu  þeir  því  um 15%  af
launum  sínum  í  skatt,  en  þá  gátu þeir  átt
eftir  að  fá  barnabætur,  barnabótaauka  og
greiðslur  vegna  vaxtagjalda  til  öflunar
eigin  húsnæðis.

Niðurlag
Meginreglan  er  sú  að  allir  taki  þátt  í
brauðbakstri  litlu  gulu  hænunnar.  Undan  -
þágur  frá  skatti  eru  fáar  og  strangar.  Skattar
hafa  alltaf  verið  lágir  á  þá  sem  minnst
eiga  undir  sér  í  samfélaginu,  eða  frá 0,86%

á  tímum  tíundar  til 15%  við  upptöku
staðgreiðslu.  Jafnframt  hafa  skattleysis  -
mörkin  verið  há  eftir  afnám  tíundar.  Þau
námu 60  álnum  á  tímum  tíundar,  með
tilkomu  tekjuskattsins  árið 1877  voru  þau
1000  kr.,  eða  sem  jafngilti 15  hundraða
eign.  Með  tilkomu  persónufrádráttarins
árið 1921  voru  skattleysismörkin 500  kr.
fyrir  einstakling, 1000  kr.  fyrir  hjón  og
300  kr.  á  hvert  barn.  Barnaafslátturinn
hækkaði  í 500  kr.  árið 1923.  Þetta  kerfi
hélst  svo  til  óbreytt  fram  að  efnahags  -
aðgerðum  Viðreisnarstjórn  ar  innar,  en  þá
hækkaði  persónufrádráttur  og  þeim  sem
greiddu  tekjuskatt  fækkaði  mikið.  Á  sjö  -
unda  og  áttunda  áratugnum  voru  komnar
svo  margar  undanþágur  og  lagfæringar  á
tekjuskattskerfinu  að  það  var  ekki  nema
fyrir  sérfræðinga  að  skilja það og fór svo að
lokum að það var lagt niður og tekið upp
mun einfaldara skatt kerfi sem er grunn -
urinn  að því kerfi sem við búum við í dag.
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SFR, stétt ar fé lag  í almanna þjón ustu,
gerði  nýlega könn un  annað  árið  í  röð
á  meðal félags manna,  þar  sem  valin
var stofn un árs ins. Skatt rann sókn ar -
stjóri rík is ins  varð  fyrir val inu  annað

árið  í  röð,  en  í  fimm  efstu sætun um  í
könn un inni  voru fjór ar stofn an ir
skattyf ir valda. Bisk ups stofa  var  í   öðru
sæti, skatt stofa Suð ur lands  í  þriðja
sæti, skatt stofa Vest fjarða  í  því  fjórða

og skatt stofa Aust ur lands  í  fimmta
sæti.  Gott  að  vinna  hjá skatt in um,
það  er  ekki spurn ing.

Þau tóku á móti viðurkenningum fyrir fyrirmyndarstofnanir ársins, frá vinstri Þorvaldur Karl Helgason biskupsritari, Bryndís Kristjánsdóttir
skattrannsóknarstjóri og Hreinn Sveinsson skattstjóri Suðurlands.

Skatturinn til fyrirmyndar

Upplýsinga- og þjónustuveita 
ríkis og sveitarfélaga
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Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri ásamt Þorsteini Geirssyni ráðuneytisstjóra í Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, en hann var sérstakur gestur
fundarins á Akureyri í sumar.

Sumarfundir skattstjóra

Skatt stjórar  og rík is skatt stjóri  koma  saman mán að ar lega  yfir vetr ar mán uð ina. Skatt stjóra fund -
ina  sitja einn ig vara rík is skatt stjóri, skatt rann sókn ar stjóri, skrif stofu stjóri  tekju-  og laga skrif -

stofu fjár mála ráðu neyt is ins  ásamt nokkr um starfs mönn um rík is skatt stjóra.

Til gang ur fund anna  er eink um sam ræm -
ing skatt fram kvæmd ar  milli  umdæma,
almennt verk lag  við skatt fram kvæmd ina
rætt  og end ur met ið  eftir  því  sem til efni
þykir  vera  til  auk  þess  sem  rædd  eru  ýmis
skatta leg álita mál. 

Þá  er ára löng  hefð  fyrir  því  að  funda  að
lok inni álagn ing ar vinnslu  og  er  sá fund -
ur  með nokk uð  öðru  sniði  en mán að ar -
legu fund irn ir  og  hann  sitja  auk  fastra
fund ar manna all marg ir  aðrir starfs menn
skattyf ir valda  og fjár mála ráðu neyt is ins
ásamt toll stjór an um  í Reykja vík. Þess ir

sum ar fund ir  hafa  verið haldn ir  árlega  í
hart nær 40  ár  og  er til gang ur  þeirra  að
fara  yfir  reynslu lið inna  ára  og end ur meta
skatt fram kvæmd ina  í  ljósi nýj unga  og
breyt inga  auk  þess  sem  farið  er  yfir laga -
breyt ing ar.  Lengst  af  voru fund irn ir haldn -
ir  á Laug ar vatni  en  fyrir rétt um 20  árum
var  í  fyrsta  sinn fund að  á Akur eyri.  Sá
fund ur  var  að  ýmsu  leyti sögu leg ur  þar
sem stað greiðsla opin berra  gjalda  var  þá
að  verða  að veru leika.  Á  þeim  fundi  var
einn ig  kynnt  nýtt  merki rík is skatt stjóra,
RSK,  sem  síðan  hefur  verið  notað  óbreytt

í  þá  tvo ára tugi  sem liðn ir  eru. Sum ar -
fund ir skatt stjóra  hafa  síðan  verið haldn -
ir  til skipt is  í skatt um dæm un um.

Að lokn um fund in um  á Akur eyri 1987
var fund að  í Borg ar nesi 1988,  á Ísa firði
1989  og  síðan  í  öðrum skatt um dæm um.
Fund ur inn  á Ísa firði 1989  var  hinn  fyrsti
þar  sem fund ar menn  tóku  sér fund ar hlé  í
nokkr ar klukku stund ir  til  að  kynna  sér
umhverf ið  og  störf umboðs manna skatt -
stjóra   og  hefur  sú  venja hald ist.  Í  það
skipti  fór þáver andi skatt stjóri Vest fjarða -
um dæm is, Ólaf ur  Helgi Kjart ans son,  með

– að lokinni álagningarvinnslu 
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fund ar menn  út  í eyj una  Vigur  og heim -
sóttur  var umboðs mað ur skatt stjóra.
Næsti skatt stjóra fund ur  á Ísa firði  var  síðan
hald inn 1998  en  þá  fór þáver andi skatt -
stjóri, Sig ríð ur  Björk Guð jóns dótt ir,  með
fund ar menn  til Súða vík ur  og Flat eyr ar
sömu  erinda.  Í Vest manna eyj um  hafa
fund ir  verið haldn ir  árin 1990, 1996  og
2006.  Á Aust ur landi  hafa fund ir  verið
haldnir  árin 1992  og 2000  og  þar  er einn -
ig áfor mað ur fund ur  á  árinu 2009.  Á Suð -
ur landi  voru fund ir 1993  og  2001,  í  bæði
skipt in  voru  þeir fund ir haldn ir  í Hvera -
gerði.  Þá  hafa fund ir  verið haldn ir  í Stykk -
is hólmi, Bif röst, Blöndu ósi, Skaga firði  og

Kefla vík  en oft ast  hefur  verið fund að  á
Akur eyri.

Á nýaf stöðn um skatt stjóra fundi  á
Akur eyri 4. – 6.  júlí 2007  voru  flutt  mörg
erindi.  Þar  kynnti rík is skatt stjóri fyr ir hug -
að ar skipu lags breyt ing ar  hjá emb ætt inu  á
kom andi  hausti  og  nýjar áhersl ur  í skatt -
fram kvæmd inni  á  næstu miss er um. Aðal -
efni fund ar ins  var  síðan þjón usta skattyf -
ir valda  og máls með ferð ar regl ur stjórn -
sýsl unn ar  í  ljósi skatt fram kvæmd ar inn -
ar. Fram sögu  höfðu  Skúli Egg ert Þórð ar son
rík is skatt stjóri, Brynd ís Kristj áns dótt ir skatt -
rann sókn ar stjóri, Ingv ar  J. Rögn valds  son
vara rík is skatt stjóri, Guð rún  Jenný Jóns -

dótt ir for stöðu mað ur, Jóhann es Jóns son
deild ar stjóri, Brigitt e  M. Jóns son deild ar -
stjóri, Gunn ar Karls son skatt stjóri,  Hrefna
Ein ars dótt ir fræðslu stjóri, Krist ín Norð -
fjörð skrif stofu stjóri  og  Snorri  Olsen toll -
stjóri. 

Síð ari fund ar dag inn  höfðu full trú ar
fjár mála ráðu neyt is ins  til ráð stöf un ar  og
ræddu  um nýleg ar laga breyt ing ar, áform -
uð laga frum vörp, breyt ing ar  á skatt fram -

Frá skattstjórafundinum sem haldinn var á
Akureyri í júlí síðastliðnum.

Á fundinum á Akureyri í sumar: 
Ása Ögmundsdóttir frá fjármálaráðuneytinu,

Júlíus Smári frá yfirskattanefnd og  Gunnar
Karlsson skattstjóri á Akureyri.
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Fundir á Ísafirði hafa ætíð verið ánægjulegir. 
Sá fyrsti var haldinn árið 1989 en þá var þessi
hópmynd tekin af þátttakendum.

Þessi mynd var tekin að loknum skattstjórafundi
sem haldinn var í Hveragerði árið 1993 þegar
fundarmönnum var boðið að skoða
Nesjavallavirkjun.

Frá fundi á Egilsstöðum sem haldinn var árið
1992, Guðmundur Guðbjarnason í ræðustól, á
myndinni eru einnig Skúli Eggert Þórðarson,
Garðar Valdemarsson þáverandi ríkisskattstjóri
og Jón Guðmundsson.

kvæmd  og rekstr ar stöðu stofn ana skatt -
kerf is ins.  Þá  höfðu fram sögu Bald ur Guð -
laugs son ráðu neyt is stjóri, Marí anna Jón -
as dótt ir skrif stofu stjóri, Ragn heið ur
Snorra  dótt ir deild ar stjóri,  Ása Ögmunds -
dótt ir deild ar stjóri,  Jón Guð munds son
deild ar stjóri, Ingi björg Helga dótt ir deild -

ar stjóri, Arn grím ur Ang an týs son skrif -
stofu stjóri  og Har ald ur Sverr is son skrif -
stofu stjóri.

Sér stak ur gest ur fund ar ins  var Þor -
steinn Geirs son ráðu neyt is stjóri  í  Dóms -
og kirkju mála ráðu neyt inu  sem  flutti
skemmti leg an  og fróð leg an fyr ir lest ur  um

afgreiðslu  erinda  og máls með ferð ar regl ur
í stjórn sýsl unni. Tal aði Þor steinn  þar  af
langri  reynslu  en  hann  hefur starf að  í
þrem ur ráðu neyt um  og  verið ráðu neyt -
is stjóri  í  röska  tvo ára tugi.

SEÞ

Í þá gömlu góðu ...

Skattstjórafundir hafa oft verið haldnir á Akureyri
þar sem Hótel KEA hefur verið fundarstaður.

Myndin er frá fundi árið 1991.

Árið 1992 var skattstjórafundur haldinn á Hótel
Sögu þar sem meðal annars var kynnt stofnun á

embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins.
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A F  V E T T V A N G I  S K A T T A R É T T A R

YSK 265/2006  
Portú galsk ur rík is borg ari, starfs -
manna  leiga, tví skött un ar samn -
ing ur
Kær andi, portú galsk ur rík is borg ari, starf -
aði  hér  á  landi  á  árinu 2003  við virkj un ar -
fram kvæmd ir  við .....  á  vegum  X. Kær -
andi  kom  í gegn um portú galska starfs -
manna leigu. Kær andi  sætti áætl un opin -
berra  gjalda.  Deilt  var  um (1)  hvort kær -
andi  væri skatt skyld ur  hér  á  landi gjald ár -
ið 2004, (2)  hvort  ákvæði tví skött un ar -
samn ings ins  hefðu þýð ingu  í  máli kær -
anda  og (3)  hvort skatt lagn ing ar rétt ur
vegna  tekna kær anda  af störf um  hér  á
landi  á  árinu 2003  væri  hér  á  landi  eða  í
Portú gal  skv. 2.  mgr. 15.  gr. tví skött un ar -
samn ings ins.

YSKN  féllst  á  það  með skatt stjóra  að
kær andi  hafi  borið tak mark aða skatt -
skyldu  hér  á  landi  skv. 1.  tölul. 3.  gr.  TSKL.
Hins  vegar  var fall ist  á  það  með kær anda
að  leysa  yrði  úr  máli  hans  með til liti  til
ákvæða tví skött un ar samn ings  milli
Íslands  og Portú gals.  Fram  kemur  að
samn ing ur inn  hafi  verið und ir rit að ur 2.
ágúst 1999  og öðl ast  gildi 11.  maí 2002,
sbr. aug lýs ingu  nr. 2, 31.  maí 2002,  í  C-
deild Stjórn ar tíð inda  sem kom  út 18.
desem ber 2003.  Því  var hafn að  að ákvæð -
um samn ings ins  yrði  ekki  beitt gagn vart
ein stök um skatt að il um  fyrr  en  frá  og  með
1. jan úar 2004.  Með  vísan  til ákvæð is 27.
gr. stjórn ar skrá ar inn ar  og grund vall ar -
sjón ar miða  að  baki áskiln aði  um birt ingu
laga  var  ekki  talið  að  ákvæði 7.  gr.  laga  nr.
64/1963  stæði  í  vegi  fyrir  því  að  ákvæði  í
tví skött un ar samn ing um  sem öðl ast  hafa

gildi  sé  beitt  til hags bóta  fyrir skatt að ila
þrátt  fyrir  að birt ing  hafi  ekki  farið  fram,
sbr.  nú nið ur lags á kvæði 1.  mgr. 8.  gr.  laga
nr. 15/2005.  Þau  lög  felldu  úr  gildi  lög  nr.
64/1963.  YSKN  taldi  hins  vegar  að fall ast
yrði  á  það  með skattyf ir völd um  að  Y  yrði
að telj ast vinnu veit andi kær anda  í skiln -
ingi 2.  mgr. 15.  gr. tví skött un ar samn ings -
ins.  Því  til stuðn ings  var  m. a.  vísað  til
dóms Hér aðs dóms  Rvk.  frá 14.  júlí 2006  í
máli  Y  gegn  íslenska rík inu. Kröf um kær -
anda  var  því hafn að.
Úrskurð ur  nr. 266/2006  er  sama  efnis.

YSK 295/2006 
Einkahlutafélag – stað greiðsla
af fjár magns tekj um – álag
Deilt  var  um  hvort kær anda  hafi  borið
að  halda  eftir  og  standa  skil  á stað -
greiðslu fjár magns tekju skatts  af  arði  að
fjár hæð  kr. 8.900.000,  sem ákvörð un  var
tekin  um  að  úthluta hlut höf um félags -
ins  á hlut hafa fundi  á  árinu 2003, ell eg ar
hvort kær anda  hafi ein ung is  borið  að
standa  skil  á stað greiðslu  af  þeim  hluta
arðs fjár hæð ar  sem  kom  til  greiðslu  á
árinu 2003.  Um ára mót in 2003/2004
voru  enn ógreidd ar kr. 5.466.667  af arð -
in um. Kær andi vís aði  m. a.  til  þess  að
ákvörð un  um úthlut un  arðs,  sem heim -
ilt  sé  að  breyta  innan  sex mán aða  frá
fyrstu ákvörð un,  sé  a. m. k.  það  óviss  að
arðs tekj ur  beri  að  telja  til  tekna  á  því  ári
sem  þær  séu greidd ar. Sam ræmd ist  sú
skýr ing orða lagi 3.  mgr. 4.  gr.  laga  nr.
94/1996,  um stað greiðslu  skatts  á fjár -
magns tekj ur.

YSKN  féllst  á rök stuðn ing skatt stjóra.
Vísað  var  til ákvæð is 4.  mgr. 5.  gr.  laga
nr. 94/1996  en  þar  kemur  fram  að afdrátt -
ur stað greiðslu  af  arði  skuli  fara  fram  þegar
hluta fé lag greið ir  eða úthlut ar  arði  til hlut -
hafa.  Þá  var  vísað  til kröfu stofn un ar reglu
2.  mgr. 59.  gr.  laga  nr. 90/2003,  þ. e.  um
tíma við mið  fyrir tekju færsl um.  Loks  var
vísað  til  þess  að  í skatt fram kvæmd  hafi
verið  litið  svo  á  að arð greiðsl ur  frá hluta -

fé lög um  og einka hluta fé lög um  bæri  að
telja  til  tekna  á  því  ári  þegar ákvörð un
um arð sút hlut un  væri  tekin,  enda  væri
ljóst  að  með lög mætri ákvörð un hlut hafa -
fund ar  þess  efnis mynd ast  krafa hlut hafa
á hend ur félag inu  um  greiðslu  hins
úthlut aða  arðs.  Breytti  engu  í  þeim  efnum
þótt gjald dagi arðs ins  gæti  að  lögum  verið
allt  að  sex mán uð um  eftir  að ákvörð un
um úthlut un  hefur  verið  tekin.  Þá  væri
ekki  um óviss ar tekj ur  að  ræða. Aðal kröfu
kær anda  var hafn að  en vara krafa  um nið -
ur fell ingu  álags  var  tekin  til  greina.

YSK 303/2006
Reikn að end ur gjald
Skatt stjóri hækk aði reikn að end ur gjald
kær anda  vegna  starfa  hans  fyrir  ehf.  í  hans
eigu  og eig in konu  hans. Kær andi  var
fram kvæmda stjóri félags ins. Ágrein ing ur
var  uppi  um við mið un ar flokk, starfs hlut -
fall  o. fl. Kær andi rök studdi  mál  sitt  m. a.
með  vísan  til slakr ar  afkomu rekstr ar.

Um síð ast nefnda atrið ið  segir  svo  í
úrskurði  YSKN: ,, Meðal ann ars  hefur  slakri
afkomu rekstr ar  verið  borið  við.  Vera  kann  að
þar  sé  haft  í  huga  ákvæði 3.  mgr. 58.  gr.  laga
nr. 90/2003. ....... Raun in  varð  ekki  sú  að  tap
mynd að ist  í  rekstri [ R  ehf.,  í  eigu kær anda]
rekstr ar ár in 2002  og 2003  vegna ákvörð un -
ar skatt stjóra  um hækk un reikn aðs end ur -
gjalds kær anda.  Allt  að  einu  er  rétt  að  benda
á  að sam kvæmt 4.  mgr. 58.  gr.  laga  nr.
90/2003  skulu  ákvæði 1.  og 2.  mgr. grein ar -
inn ar  gilda  um  starf  á  vegum lög að ila  eftir  því
sem  við  getur  átt,  enda  vinni  maður  við
atvinnu rekst ur lög að ila  þar  sem  hann,  maki
hans,  barn  eða nákomn ir ætt ing ar  eða vensla -
menn  hafa ráð andi  stöðu  vegna eign ar-  eða
stjórn unar að ild ar.  Af  ákvæði  þessu verð ur
gagn á lykt að  að  ákvæði 3.  mgr. grein ar inn ar,
sem  setur skorð ur  við taps mynd un  við ákvörð -
un reikn aðs end ur gjalds,  eigi  ekki  við  í  þeim
til vik um  þegar  um  er  að  ræða ákvörð un reikn -
aðs end ur gjalds  manns  vegna  vinnu  við
atvinnu rekst ur lög að ila."

BJARNI AMBY
LÁRUSSON

Úrskurðir 
yfirskattanefndar
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YSK 312/2006 
Virð is auka skatt ur  - var an leg ir
rekstr ar fjár mun ir –  útleiga
fast eign ar  
Kær andi  í  máli  þessu  var skráð ur sér stakri
skrán ingu  í grunn skrá virð is auka skatts
vegna bygg ing ar reið skemmu  og  síðar
frjálsri skrán ingu  vegna  útleigu henn ar.
Skatt stjóri  taldi  að leið rétta  bæri  áður feng -
inn inn skatt  vegna fram kvæmda  við reið -
skemm una  þar  sem kær andi  hefði  hætt
útleigu hús næð is ins  í árs lok 2002. Kær -
andi  hélt  því  hins  vegar  fram  að  hann
hefði  rift leigu samn ingi  um eign ina  vegna
van efnda leigu taka  og  að atvinnu rekstri
hans  væri  ekki  lokið  þrátt  fyrir rift un ina,
enda  hefði kær andi leit að  leiða  til  að end -
ur nýja  fyrra leigu sam band  eða  koma  á
nýju.  YSKN hafn aði  því  að gild is taka upp -
sagn ar leigu samn ings  um reið -
skemmu kær anda  um ára mót in
2002/2003  hefði  ein  og  sér  getað
leitt  til þeirr ar álykt un ar  að breyt -
ing  hefði  orðið  á notk un eign ar inn -
ar  þannig  að leið rétta  bæri inn skatts -
frá drátt kær anda  og vís aði  í  því sam -
bandi  til skatt fram kvæmd ar  og skýr -
inga kær anda.  Var  tekið  fram  að
hvorki  væri  um  það  að  ræða  að kær -
andi  hefði  selt hús næð ið  né  tekið
það  til notk un ar  vegna starf semi  sem
und an þeg in  væri virð is auka skatti.
Var fall ist  á  kröfu kær anda  og end ur -
ákvörð un skatt stjóra  felld  niður.

YSK 334/2006  
Sjúkrahús – virð is auka skatt ur  
Í  máli  þessu  var  deilt  um  rétt opin bers
aðila,  þ. e. sjúkra stofn un ar,  til end ur -
greiðslu virð is auka skatts  af  aðkeyptri sér -
fræði þjón ustu, eink um þjón ustu  ýmissa
tölvu-  og hug bún að ar fyr i rtækja.  Í  úrskurði
YSKN  kom  fram  að end ur greiðslu á kvæði
5.  tölul. 3.  mgr. 42.  gr.  laga  nr. 50/1988
tæki  ekki  til  kaupa  á fjölda fram leidd um
(stöðl uð um) tölvu for rit um  sem  telja  yrði
að  féllu  undir vöru hug tak virð is auka skatt -
slaga  og  hið  sama  gilti  þegar keypt ur  væri
rétt ur  til  afnota  af fjölda fram leidd um hug -
bún aði  með  greiðslu not enda leyf is.
Greiðsl ur  fyrir upp færslu  eða  nýjar útgáf -
ur hug bún að ar  yrði einn ig  að  virða  með
sama  hætti.  Á  hinn bóg inn  hefði  verið
litið  svo  á  að  vinna sér fræð inga  m. a.  við
aðlög un staðl aðs hug bún að ar  að þörf um
við kom andi sveit ar fé lags  eða rík is stofn -
un ar  félli  undir end ur greiðslu á kvæð ið,

svo  og  kennsla  í notk un hug bún að ar  og
leið bein inga þjón usta  ásamt upp setn ingu
hug bún að ar  án  tengsla  við  sölu vél bún að -
ar.  Þess  skal  getið  að marg ir sölu reikn ing -
anna  báru  það  með  sér  að  hluti reikn ings -
fjár hæð ar  væri  vegna end ur greiðslu hæfr -
ar þjón ustu  en  þeim kröf um kær anda
vegna  þeirra  var hafn að  á  þeim grund -
velli  að sund ur lið un  hafi  verið  með ófull -
nægj andi  hætti.  Voru kröf ur kær anda  í
mál inu tekn ar  til  greina  að  hluta.

YSK 358/2006
Opin ber  gjöld –  skipti  á 
verð bréf um
Íbúða lána sjóð ur  bauð kær anda  á  árinu
2004  að  skipta  á hús bréf um  í  hans  eigu
fyrir íbúð abréf. Hús bréf in  voru  að nafn -
verði 2.000.000  kr.  og mark aðs verði

4.158.980 kr.  en íbúða bréf in  að nafn verði
kr. 4.184.925  og mark aðs virði 4.158.980
kr. Kær andi  fór  fram  á end ur skoð un  á
álögð um fjár magns tekju skatti  vegna  þess
að  hann  hafði  lent  í skerð ingu  á greiðsl um
líf eyr is  frá Trygg inga stofn un.

Fram  kom  í  úrskurði  YSKN  að regl ur
laga  nr. 90/2003  geri  ráð  fyrir  því  að  með
skipti  á eign um, einn ig teg und verð bréfa
fyrir  aðra,  fari  á  sama  hátt  og venju lega
sölu  með til liti  til skatt lagn ing ar. Sam -
kvæmt  því  yrði  að  telja  að  hin  umdeildu
skipti kær anda  á hús bréf um  sínum  fyrir
íbúða bréf  á  árinu 2004  hafi  í  för  með  sér
að skatt leggja  bæri vaxta tekj ur kær anda
sem  féllu  til  vegna afhend ing ar hús bréf -
anna.  Því  var  kröfu kær anda hafn að.

YSK 34/2007
Opin ber  gjöld  – fyrn ing 
við skipta vild ar
Með  úrskurði  felldi rík is skatt stjóri  niður  í
rekstr ar reikn ing um kær anda 1999, 2000,

2001, 2002  og 2003 gjald færða fyrn ingu
við skipta vild ar  og  bætti  við  álagi. Kær -
andi krafð ist  þess  að úrskurð ur rík is skatt -
stjóra  yrði felld ur  úr  gildi  enda skatt skil  og
árs reikn ing ur  skýr varð andi fyrn ing una
og  ekki  um  neina  aðra bók færða við skipta -
vild  að  ræða. Kær andi  vildi  meina  að  öll
keypt við skipta vild  væri fyrn an leg.  Þá  hafi
skatt stjóri fall ist  á fyrn ingu við skipta vild -
ar  árið 2001  þegar skatt stjóri ósk aði skýr -
inga  frá kær anda varð andi skatt skil félags -
ins gjald ár in 1996, 1997, 1998, 1999  og
2000.  Þá  var kraf ist nið ur fell ing ar  álags.

YSKN  mat kröf ur kær anda  þannig  að
þær  væru byggð ar  bæði  á form leg um  og
efn is leg um ástæð um. Ann ars  vegar  teldi
kær andi end ur ákvörð un ina óheim ila  þar
sem skatt stjóri  hafi fall ist  á skýr ing ar kær -
anda  og jafn framt  að 2.  mgr. 97.  gr.  laga

nr. 90/2003  hafi  girt  fyrir end ur -
ákvörð un ina.  Hins  vegar  að fyrn ing
hafi  verið heim il  skv. 32.  gr.  laga  nr.
90/2003.  YSKN  kvað rann sókn  RSK
hafa  verið  gerða  í kjöl far sjálf stæðr -
ar athug un ar  og  hefði  haft laga heim -
ild  til end ur ákvörð un ar.  Þá  hafi  ekki
verið  að  finna full nægj andi upp lýs -
ing ar  um  hina  umdeildu fyrn ingu
við skipta vild ar  í fram tali kær anda
1999.  Því  yrði  ekki  talið  að  ákvæði 2.
mgr. 97.  gr.  laga  nr. 90/2003  hafi
bund ið hend ur rík is skatt stjóra  við
end ur ákvörð un. Enn frem ur hafn aði
YSKN  kröfu kær anda  um gjald færsl -

una  þar  sem  hún  átti  sér  ekki laga stoð. ,, -
Að virt um  öllum atvik um” var  álag  þó  fellt
niður.

YSK 53/2007. 
Opin ber  gjöld – tekj ur  af hluta  -
bréfa eign  og vaxta tekj ur
Skatt stjóri  færði kær anda  til skatt skyldra
tekna  í skatt fram töl um  hans  árin 2002
og 2003 tekj ur  af hluta bréfa eign  og vaxta -
tekj ur.  Leiddu breyt ing ar þess ar  til sam -
svar andi hækk un ar  á  stofni  til fjár magns -
tekju skatts.  Leit skatt stjóri  svo  á  að  B  sf.,
sam eign ar fé lag  í  eigu kær anda,  R ( sjá  úrsk.
nr. 54/2007)  og  S,  sem  var ósjálf stæð ur
skatt að ili,  hefði  ekki  haft  með hönd um
atvinnu rekst ur  í skatta legu til liti  á árun um
2000, 2001  og 2002  og  þar  af leið andi
bæri  að skatt leggja tekj ur  og eign ir félags -
ins  hjá eig end um  þess  sem fjár magns tekj -
ur  utan rekstr ar  skv.  C-lið 7.  gr.  laga  nr.
75/1981 ( nú  lög  nr. 90/2003),  sbr. 3.  mgr
67.  gr.  sömu  laga,  en  ekki  sem tekj ur  af

Í mál inu  var sér stak lega
deilt  um stað greiðslu skyld u

kær anda  vegna  kaupa
starfs manna félags ins,  

sem  voru búsett ir erlend is,
á hluta bréf um sam kvæmt

kaup rétti



TÍUND 19

atvinnu rekstri  eða sjálf stæðri starf semi  í
merk ingu B-lið ar 7.  gr.  Að  mati skatt stjóra
hefði starf semi  B  sf. ein ung is  verið  ætlað
að  vara  í skamm an  tíma  og  að  ætlun eig -
enda  þess  hefði  ekki  verið  sú  að ,, færa
starf sem ina  út  eða  breyta  henni  úr  þessu
horfi”.

Félag ið  var stofn að  árið 2000  og  skv. til -
kynn ingu  var félag ið  ekki sjálf stæð ur
skatt að ili. Kær andi  og sam eig end ur  hans
að  B  sf.  seldu félag ið  í árs lok 2002  til  C fjár -
fest inga  ehf.  og  D  ehf.  en félög in  voru  í
eigu kær anda  og bróð ur  hans.  Fram  kom
af  hálfu kær anda  að til gang ur  B  sf.  hefði
eink um  verið  sá  að  selja,  kaupa  og  eiga
eign ar hluti  í  öðrum félög um  og verð bréf -
um  og  hefði félag ið eink um fjár fest  í
hluta bréf um  félaga  í tækni geir an um  en
vegna mik illa breyt inga  á hluta bréfa mark -
aði  frá  árinu 2000  hefðu hluta bréf félags -
ins  að  miklu  leyti glat að verð gildi  sínu
miðað  við kaup dag.  Hefði eign ar hlut ur
kær anda  í sam eign ar fé lag inu rýrn að  af
þeim  sökum.

YSKN  taldi  að  ekki  bæri  að  líta  fram
hjá skýr ing um kær anda  um aðstæð ur  á
hluta bréfa mark aði  á greind um  árum.

Einn ig  bæri  að  hafa  í  huga  að tekj ur félags -
ins juk ust veru lega  milli  áranna 2000  og
2001  og  hefði félag ið  haft umtals verð ar
vaxta tekj ur.  Þá  yrði  að  taka  undir  það  með
kær anda  að  ekki  bæri  að  gera  upp  á  milli
félaga forma  í  því til liti  að  almenn  félög
sem  hafa  að meg in mark miði  sínu  að fjár -
festa  í  og  eiga  hluti  í  öðrum félög um  og
njóta  arðs  af  þeim teld ust  almennt  hafa
með hönd um atvinnu rekst ur  í skatta legu
til liti.  Yrði  því  að  telja  starf semi  B  sf.  til
atvinnu rekstr ar.  Þá  þótti nefnd inni  að
dómur Hæsta rétt ar  í  máli  nr. 237/1998
ætti  ekki  alveg  við  í til viki kær anda.  Krafa
kær anda  var  tekin  til  greina. Úrskurð ur
nr. 54/2007  er  sama  efnis.

YSK 91/2007
Kaup rétt ur  að hluta bréf um  –
stað greiðsla opin berra  gjalda –
tví skött un ar samn ing ur
Í  máli  þessu  var  deilt  um  hvort kær anda,
hluta fé lagi,  bæri  að  standa  skil  á stað -
greiðslu opin berra  gjalda,  þ. m. t. stað -
greiðslu trygg inga gjalds,  af starfs tengd um
hlunn ind um starfs manna félags ins  vegna
kaupa  þeirra  á hluta bréf um  í félag inu sam -

kvæmt kaup rétti,  þ. e.  nánar til tek ið  vegna
þeirra  kaupa  sem  ekki  féllu  undir stað festa
kaup rétt ar á ætl un kær anda. Rík is skatt stjóri
taldi  að kær anda  bæri  að  reikna stað -
greiðslu  af umrædd um hlunn ind um starfs -
manna  og end ur ákvarð aði skila skylda stað -
greiðslu kær anda  vegna launa greiðslna  á
við kom andi tíma bili.  YSKN  féllst  ekki  á
með kær anda  að rík is skatt stjóra  hefði
brost ið  vald  til hinn ar  kærðu end ur ákvörð -
un ar  þar  sem slík ar ákvarð an ir  væru  á verk -
sviði skatt stjóra sam kvæmt  lögum  nr.
45/1987.  Benti nefnd in  á  í  því sam bandi  að
rík is skatt stjóri  færi  að  lögum  með yfir -
stjórn stað greiðslu  og  hefði víð tæk ar heim -
ild ir  til upp lýs inga öfl un ar  vegna fram -
kvæmd ar stað greiðslu  og  til breyt inga  á
ákvörð un um skatt stjóra  á  þessu  sviði. 

Af  hálfu kær anda  var  því  m. a. hald ið
fram  að félag inu  bæri  ekki  að  standa  skil  á
stað greiðslu  af umrædd um hlunn ind um
þar  sem  ekki  væri  um  neina pen inga -
greiðslu  að  ræða  til starfs manna,  enda
væru  umrædd hlunn indi  vegna kaup rétt -
ar ein göngu fólg in  í reikn uð um mis mun  á
kaup verði hluta bréfa sam kvæmt kaup rétt -
ar samn ingi  og gang verði hluta bréf anna
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þegar kaup rétt ur  væri nýtt ur.  Í  úrskurði
YSKN  kom  fram  af  þessu til efni  að stað -
greiðslu lög  nr. 45/1987  væru afdrátt ar laus
um  að  hvers  konar starfs tengd fríð indi  og
hlunn indi launa manna teld ust  til stað -
greiðslu skyldra  launa  í skiln ingi lag anna.
Var  ekki fall ist  á  með kær anda  að ómögu -
leiki  til stað greiðslu skila  vegna kaup rétt ar
starfs manna  gæti  leitt  til nið ur fell ing ar
hinn ar  kærðu end ur ákvörð un ar rík is skatt -
stjóra. 

Í mál inu  var sér stak lega  deilt  um stað -
greiðslu skyld ur kær anda  vegna  kaupa
starfs manna félags ins,  sem  voru búsett ir
erlend is,  á hluta bréf um sam kvæmt kaup -
rétti.  YSKN  féllst  ekki  á  með kær anda  að
hug tak ið „ laun“  í ákvæð um 1.  og 2.  tölul.
3.  gr.  laga  nr. 90/2003 varð andi tak mark aða
skatt skyldu  hér  á  landi  tæki  ekki  til starfs -
tengdra hlunn inda  vegna  kaupa starfs -
manna  á hluta bréf um sam kvæmt kaup -
rétti.  Lög  nr. 45/1987  væru afdrátt ar laus
um  skyldu launa greið anda  til  að  standa
skil  á stað greiðslu  af  hvers  konar launa -
greiðsl um  til  manna  sem  bæru tak mark aða
skatt skyldu  hér  á  landi sam kvæmt 1.  og 2.
tölul. 3.  gr.  laga  nr. 90/2003.  Á  hinn bóg inn
væri  jafn  ljóst  að  ekki  væri  til  að  dreifa
neinni  skyldu launa greið anda sam kvæmt
lög un um  til  að  standa  skil  á stað greiðslu  af
launa greiðsl um  til  manna  sem  ekki  væru
skatt skyld ir  hér  á  landi,  þ. e.  bæru  hvorki
ótak mark aða  né tak mark aða skatt skyldu.
Hefði  verið  talið  að  laun  fyrir  störf erlend -
is  í  þágu  íslensks  aðila,  vegna starf semi
aðil ans  sem  þar  væri  rekin,  félli  utan gild -
is sviðs ákvæð is ins  þar  sem upp runi tekn -

anna  væri  þá erlend is  en  ekki  hér  á  landi. 
Í mál inu  var sér stak lega fjall að  um stað -

greiðslu skyld u  vegna starfs tengdra hlunn -
inda  A, stjórn ar for manns kær anda,  vegna
kaupa  hans  á hluta bréf um  í kær anda sam -
kvæmt kaup rétti,  en  A  var  með  skráð lög -
heim ili  í Bret landi.  YSKN  taldi ótví rætt  að
A  hefði  borið tak mark aða skatt skyldu  hér
á  landi  vegna stjórn ar launa  og ann arra
starfs tengdra  greiðslna  og hlunn inda  frá
kær anda  á  árinu 2005.  Var  m. a.  tekið  fram
í  því sam bandi  að kær andi  hefði stað ið
skil  á stað greiðslu  af launa greiðsl um  til  A  á
árinu 2005.  Var  talið  leiða  af skatt skyldu  A
hér  á  landi  að umrædd ar tekj ur  A  vegna
kaupa  á hluta bréf um  í kær anda sam kvæmt
kaup rétti teld ust  að  öllu  leyti skatt skyld ar
hér  á  landi  á  sama grund velli  og  aðrar
greiðsl ur  og hlunn indi  vegna  starfa  A  í
þágu kær anda. 

Af  hálfu kær anda  var jafn framt  byggt  á
því  í mál inu  að  engin  skylda  væri  fyrir
hendi  til  þess  að  standa  skil  á stað greiðslu
af  hinum  umdeildu starfs tengdu hlunn -
ind um  A  hér  á  landi  þar  sem skatt lagn -
ing ar rétt ur  vegna  þeirra  væri  ekki  hér  á
landi held ur  í Bret landi sam kvæmt ákvæð -
um tví skött un ar samn ings  milli  Íslands  og
Stóra-Bret lands.  Af  þessu til efni  kom  fram
í  úrskurði  YSKN  að tví skött un ar samn ing -
ar vörð uðu sam kvæmt  efni  sínu álagn ingu
skatta  á  aðila  sem  væru heim il is fast ir  í  öðru
eða  báðum ( öllum) samn ings ríkj um. Inn -
heimta  skatta  félli  hins  vegar  almennt  fyrir
utan gild is svið  slíkra samn inga.  Þá  kom
fram  að stað greiðslu lög  nr. 45/1987  væru
afdrátt ar laus  um  skyldu launa greið anda

til  að  standa  skil  á stað greiðslu  af launa -
greiðsl um  til  manna  sem  bæru tak mark aða
skatt skyldu  vegna  starfa  hér  á  landi.  Með
vísan  til  þessa  og  þegar jafn framt  var  litið
til  eðlis stað greiðslu  sem bráða birgða -
greiðslu tekju skatts  og  útsvars launa manna
á tekju ári  taldi  YSKN  að kær anda  hefði
borið  að  sinna stað greiðslu skyld um  vegna
hinna  umdeildu hlunn inda  erlendra starfs -
manna  hvað  sem  leið álita efn um  um skatt -
lagn ing ar rétt  vegna  umræddra  tekna sam -
kvæmt ákvæð um tví skött un ar samn inga.
Var  þá  ekki  þörf  á  því  að  fjalla frek ar  um
álita efni varð andi beit ingu tví skött un ar -
samn inga  í til viki  A. 

Að  því  er varð aði hækk un skila skyldr ar
stað greiðslu  vegna hlunn inda ann arra
starfs manna kær anda,  sem búsett ir  voru
erlend is,  bæði  í Bret landi  og  víðar,  taldi
YSKN  að máls með ferð rík is skatt stjóra  hefði
verið  þeim ann mörk um  háð  að ómerk -
ingu varð aði.

Ákvörð un rík is skatt stjóra varð andi stað -
greiðslu  af hlunn ind um fyrr ver andi starfs -
manna kær anda hér lend is  var stað fest
enda  var  talið ótví rætt  að tekj ur fyrr ver andi
starfs manna  af kaup rétti teld ust  til skatt -
skyldra  tekna  þar  sem  um  væri  að  ræða
kaup rétt  sem  þeir  höfðu öðl ast  vegna  starfa
í  þágu kær anda.  Í mál inu  var enn frem ur
fall ist  á  með rík is skatt stjóra  að  hin
umdeildu hlunn indi  A  vegna kaup rétt ar
teld ust  til trygg inga gjalds skyldra  launa. 

Kröfu kær anda  um nið ur fell ingu  álags  á
van greidda stað greiðslu  var hafn að.

NORDISKENordiskeTax.net
Samnorrænn

skattavefur
Hvort sem þú stundar nám eða vinnu erlendis, færð
lífeyrisgreiðslur frá öðru landi eða átt þar eign þá
getur þú nálgast allar almennar upplýsingar á
nordisketax.net.

Á nordisketax.net má einnig senda inn fyrirspurnir
um skattlagningu.

Upplýsingar eru á öllum norðurlanda málunum.
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Á námskeiðunum er farið yfir hagnýt atriði sem varða skattskil einstaklinga með 
at vinnu  rekstur, svo sem skráningarskyldu, launagreiðanda í staðgreiðslu, 
reiknað end ur  gjald, rekstr ar  kostnað, skatt fram talið, reglur um tekjuskráningu
og reikn inga út gáfu. Einn ig er fjallað um virðisaukaskatt, út skatt og innskatt, 
skattskyldu, und an þágur, skatt verð o.þ.h. 

Næsta námskeið verður haldið þann 22. september nk.

Skráning og nánari    
upplýsingar á 

www.rsk.is

Ertu að hefja
atvinnurekstur?

Námskeið á vegum ríkisskattstjóra fyrir einstaklinga  
sem eru að hefja sjálfstæðan atvinnurekstur



Framkvæmd  staðgreiðslunnar  byggir  á
skrá  sem  haldin  er  yfir  alla  launagreið  -
endur,  þ. e.  launagreiðendaskrá,  en  þar  er
haldið  utan  um  allar  staðgreiðsluskyldar
launagreiðslur.  Þar  þurfa  allir  að  skrá  sig
sem  hefja  sjálfstæðan  atvinnurekstur  og

greiða  laun,  hvort  heldur  það  eru  reiknuð
laun  til  þeirra  sjálfra  eða  starfsmanna  á
þeirra  vegum.  Launagreiðendur  senda
mánaðarlega  inn  sundurliðun  ásamt
skilagrein  og  standa  skil  á  staðgreiðslu
sem  þeir  draga  af  greiddum  launum. 

90%  á rafrænu formi
Í  dag  eru  þessar  skilagreinar  ýmist  hand  -
skráðar  af  innheimtumönnum  eða  þær
berast  á  rafrænu  formi,  en  það  hefur  orðið
veruleg  aukning  á  rafrænum  skilum  síð-
ustu  ár  og  nú  berast  um 90%  sundur  -
liðanna  rafrænt.  Rafræn  skráning  er  í  raun
með  þrennum  hætti,  þ. e.  það  má  senda
þessi  gögn  beint  úr  launakerfum,  hand  -
skrá  þau  í  gegnum  vefinn  eða  senda á
rafrænu  formi  í  tölvupósti. 

Skilin  eru  yfir  höfuð  mjög  góð  og  lang  -
stærsti  hlutinn  berst  á  réttum  tíma,  enda
þurfum  við  að  vera  búin  að  koma  þessum
upplýsingum  í  kerfið  rúmum  mánuði  eftir
eindaga  sem  er 15.  hvers  mánaðar  en 10.
næsta  mánaðar  á  eftir  eindaga  fer  fram
skipting  á  staðgreiðslunni,  þ. e.  á  milli  ríkis
og  sveitarfélaga. 

Leiðréttingar
Í  þeim  tilvikum  sem  launagreiðandi  skilar
ekki  inn  gögnum  þá  getur  það  leitt  til  þess
að  staðgreiðsluna  vantar  við  uppgjör  hjá
viðkomandi  launþega  í  álagningunni.  Þarf
þá  launþeginn  að  sækja  um  leiðréttingu  til
ríkisskattstjóra.   Alltaf  eru  einhver  brögð  á
því  að  gera  þurfi  leiðréttingar  á  staðgreiðsl  -
unni  af  þessum  ástæðum.  Þetta  rokkar
svona  til  og  frá  á  milli  ára  og  fer  aðallega
eftir  því  hvernig  efnahagsástandið  er
hverju  sinni.  Ef  það  er  slæmt  þá  eru  meiri
vanskil  enda  má  í  mörgum  tilvikum  rekja
vanskilin  til  gjaldþrota  fyrirtækja.  Það  er
mjög  brýnt  fyrir  launþega  að  geyma
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Eftir  áratuga  vangaveltur  var  staðgreiðsla  opinberra  gjalda
loks  tekin  upp  hér  á  landi  þann 1.  janúar 1988.  Í  þau  tæplega
tuttugu  ár  sem  liðin  eru  hefur  framkvæmd  stað  greiðslunnar
gengið  vel  og  snurðulaust  fyrir  sig.  Þetta  viðamikla  verkefni
hefur  frá  upphafi  verið  í  hönd  um  þeirra  Grétars  Þórs  Krist  ins   -
sonar  og  Ásgeirs  Ósk  arssonar  og  má  með  sanni  segja  að  vanir
menn  sjái  um  verkið,  en  þeir  Grétar  og  Ásgeir  hafa  starfað  við
skattframkvæmdina  um  áratuga  skeið.

Grétar  Þór  Kristinsson  og  Ásgeir  Óskarsson  hafa
haft  umsjón  með  framkvæmd  staðgreiðslunnar
frá  upphafi  en  staðgreiðsla  var  tekin  upp  hér  á
landi  fyrir  tæpum  tuttugu  árum  eða  þann 1.
janúar 1988.

Skilvirk  og  hnökralaus
staðgreiðsla

Þ A U   S J Á   U M   S T A Ð G R E I Ð S L U N A

U P P L Ý S I N G A R  U M  R A F R Æ N  S K I L

engar biðraðir ...

... engin tímapressa

enginn pappír ...

... auðvelt að greiða

auðvelt að muna ...

... einfaldar bókhaldið

einföld skil ...

Vefskil
VIRÐISAUKASKATTS

OG STAÐGREIÐSLU
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launaseðlana  sem  þeir  fá  við  útborgun
launa  því  launaseðlarnir  eru  þau  gögn
sem  þarf  að  leggja  fram  til  sönnunar  á
afdreginni  staðgreiðslu.  Ef  engin  gögn  eru
til  staðar  þá  getur  launþeginn  þurft  að
greiða  álagninguna  án  tillits  til  staðgreiðsl  -
unnar  og  þannig  í  raun  tvígreiða  skattana.

Þjónustusíðan 
Með  tilkomu  þjónustusíðunnar  geta
launþegar  fylgst  reglulega  með  því  að
staðgreiðslunni  þeirra  sé  skilað,  og  þannig
gert  athugasemdir  strax  og  þeir  sjá  að  um
vanskil  er  að  ræða.  Þá  geta  þeir  verið  búnir
að  fá  leiðréttingu  fyrir  álagningu  og  komið

í  veg  fyrir  ýmis  óþægindi.  Sundurliðun  á
staðgreiðslunni  er  einnig  birt  á  álagningar  -
seðlinum  eins  og  verið  hefur.  Þeir  sem
sækja  um  leiðréttingu  og  leggja  fram
nauðsynleg  gögn  fá  skjóta  úrlausn  sinna
mála  því  afgreiðsla  umsóknanna  tekur
ekki  langan  tíma.

Guðrún  Elfa  Þórðardóttir hefur  umsjón  með  rafrænum
skilum  staðgreiðslunnar.  Fyrstu  rafrænu  skilin  voru 15.
febrúar 2002  og  fyrsta  mánuðinn  skiluðu  einungis 230  á
þann  hátt.  Frá  þeim  tíma  hafa  þau  aukist  jafnt  og  þétt  og
í  dag  skila  um 90%  á  rafrænu  formi  og  launa  greiðendur

virðast  kunna  vel  að  meta  það  hagræði  sem  þeim  skila -
máta  fylgir.  Þetta  er  einföld  og  aðgengileg  leið  og   ef  upp
koma  vandamál  má  hringja  í  þjónustusíma  hjá  ríkis  -
skattstjóra  og  þar  er  þeim  liðsinnt  sem  þurfa  á  aðstoð  að
halda. 

Raf ræn  skil stað greiðslu

Hlut fall

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Virk ir vef lykl ar* 5.963 9.344 13.149
19% 30% 42%

Launa greið end ur  alls 30.664 30.770 31.207

Rafrænar skila grein ar** 42.083 68.703 126.934
27% 42% 75%

Skila grein ar  alls*** 156.992 164.090 169.424

Rafrænar sund ur lið an ir**** 3.103.911 3.579.516 3.526.337
85% 89% 92%

Sund ur lið an ir  alls 3.664.680 4.015.479 3.821.386

* Fjöldi launa greið enda  með  virka vef lykla  í lok  hvers  árs.

** Hér  er  um  að  ræða skýrsl ur  þeirra  sem  skila  bæði stað greiðslu  og trygg inga gjaldi,  þ. e.  ekki skýrsl ur  sem inni halda ein göngu trygg inga gjald.

*** Hér  er  um  að  ræða  fjölda skil aðra skila greina; áætl an ir  eru  ekki inni fald ar  í þess ari  tölu.

**** Hér  eru tald ar hreyf ing ar,  þ. e.  fjöldi launa manna sam an lagt  á  öllum sund ur lið un um.
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Deildin  hefur  aðsetur  í  húsnæði  Norræna
félagsins  að  Óðinsgötu 7  í  Reykjavík.  Þar
er  haldið  úti  fræðslu-   og  upplýsinga  -
starfsemi  sem  bæði  er  ætluð  einstakling  -
um  og  þeim  yfirvöldum  sem  þeir  þurfa  að
hafa  samskipti  við.  Auk  upplýsinga  sem
finna  má  á  www. hallonorden. is  er  gefið  út
fræðsluefni  á  öllum  norðurlandamál  -
unum.  Við  leituðum  til  Estherar  til  að
forvitnast  um  starfsemina  og  hvaða
verkefni  kæmu  helst  til  kasta  Íslands  -
deildarinnar.
„Það  hefur  verið  stefna  ríkisstjórna  Norð  ur  -
landanna  að  auðvelda  einstakl  ingum  eins
og  mögulegt  er  að  flytja  á  milli  Norðu r -
landanna  og  hefur  mikið  áunnist  síðustu

áratugi,  mun  meira  en  fólk  al mennt  gerir
sér  grein  fyrir.  Þrátt  fyrir  það  er  enn  að  finna
marga  hnökra  á  kerf inu  sem  flækja  gjarnan
málin  fyrir  þeim  sem  eru  á  ferð  milli
landanna.  Þetta  köllum  við  landamæra -
hindranir,  og  þær  eru  skilgreind  ar  þannig
að  viðkomandi  missi  að  fullu  eða  að  hluta
til  réttindi  við  flutninginn.  

Halló  Norðurlönd  eru  að  mínu  mati
einstaklega  vel  heppnað  verkefni.  Það
sýndi  sig  strax  í  byrjun  að  þörfin  fyrir
þjónustu  af  þessu  tagi  er  mikil  og  ég  held
að  fullyrða  megi  að  við  höfum  greitt  götu
fjölda  einstaklinga  með  því  að  leiðbeina
þeim  um  refilstigu  kerfanna,  ef  svo  má
segja.  Ég  lít  því  á  Halló  Norðurlönd  sem
afar  mikilvægt  forvarnarverkefni.  Árlega
leita  á  milli 600  - 700  einstaklingar  hingað

með  fyrirspurnir  og  algengustu  spurn  -
ingarnar  varðandi  nám,  atvinnu,  hús  -
næði,  rétt  til  bóta  o. þ. h.  Þetta  eru  allt
atriði  sem  fólk  vill  kynna  sér  áður  en  það
flytur  á  milli  landa  sem  eðlilegt  er.  En  það
vill  samt  enn  brenna  við  að  fólk  hafi  ekki
samband  fyrr  en  það  hefur  lent  í  vand  -
ræðum  og  við  reynum  auðvitað  að
aðstoða  það  eftir  bestu  getu,  en  það  er
alltaf  erfiðara  að  eiga  við  málin  eftirá. 

Norðurlandabúar  þurfa  hvorki  dvalar -
né  atvinnuleyfi  þó  þeir  flytji  innan
Norðurlandanna  og  því  er  í  raun  mjög
auð  velt  að  fara  milli  landa  hvort  sem  er  í
leit  að  vinnu  eða   í  nám.  Samnorræna
flutn  ingsvottorðið  var  lagt  niður  um  s. l.
áramót  og  einfaldar  það  ferlið  nokkuð  því
nú  þurfa  þeir  sem  eru  að  flytja  ekki  að

Á  síðustu  árum  hefur  mikið  verið  gert  til  að
auðvelda  Norður  landabúum  að  fara  milli
Norðurlandanna,  hvort  sem  er  til  vinnu  eða
náms.  Landamærahindrunum  er  eytt  einni
af  annarri  og  markmiðið  er  að  gera
Norðurlöndin  að  einu  vinnusvæði. 
Á  vegum  Norrænu  ráðherranefndar  innar
var  sett  á  laggirnar  upplýsingaþjónustan
Halló  Norðurlönd  sem  nú  starfar  á  öllum
Norðurlöndunum. 
Verkefnisstjóri  Íslandsdeildarinnar  er
Esther  Sigurðardóttir  sem  hefur  gegnt  því
starfi  frá  upphafi  eða  frá  árinu 2001. 

Haloo  Pohjola!
Halló  Norðurlönd

Hallo  Norden!
Hallå  Norden!
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hafa  samband  við  Þjóðskrá  fyrir  flutn  -
inginn,  þeir  geta  farið  beint  til  þess  yfir  -
valds  sem  sér  um  almannaskráningu  í  því
landi  sem  þeir  eru  að  flytja  til,  sýnt  þar  gild
persónuskilríki  og  tilkynnt  um  flutning  -
inn.

Lengi  var  vandamál,  sem  sérstak -
lega  snerti  Íslendinga  í  Svíþjóð  og
Danmörku,  að  þeir  fengu  ekki  að
halda  íslenskri  nafnahefð,  þ. e.  að
kenna  börnin  við  foreldra  að
íslenskum  sið.  Kerfin  í  þessum
löndum  sýndu  ótrúlega  stífni
varðandi  þetta  mál,  sem  þvældist
fram  og  til  baka  um  árabil,  þar  til  að
lokum  fékkst  farsæl  lausn  og  þá  fyrir
tilstilli  Halló  Norð  ur  landa. 
Þeir  sem  hingað  flytja   frá  hinum  Norð -
urlöndunum  lenda  helst  í  vanda  með
almannatrygginga kerfið.  Fæstir  virð  ast
vita  um  reglurnar  sem  kveða  á  um  sex
mánaða  biðtíma  til  að  öðlast  rétt  til
almanna trygginga  á  Íslandi,  en  hjá  því  er
hægt  að  komast  með  því  að  leggja  fram
hjá  Tryggingastofnun  ríkisins  vottorð, 
E-104,  frá  tryggingastofnun  þess  ríkis  sem
flutt  er  frá.  Þá  geta  komið  upp  vandamál
með  skattinn  og  þá  helst  ef  menn  skila

ekki  skattframtali  með  réttum  upplýs  -
ingum  um  dvalartíma  í  landinu.  Því  eru
nokkur  brögð  að  því,  sérstaklega  hjá  unga
fólkinu,  að  það  sé  að  fá  hærri  álagningu  en
ella,  þ. e.  ef  það  hefði  skilað  inn  framtali,

en  það  á  auðvitað  bæði  við  um  þá  sem
koma  hingað  og  um  þá  sem  fara  héðan  til
dvalar  erlendis.
Fræðslustarfsemin  hjá  Halló  Norður  lönd
er  einnig  í  formi  námskeiða.  Haldin  eru
námskeið  fyrir  embættismenn  á  öllum
Norðurlöndunum  og  eru  flest  í  svipuðu
formi.   Hér  á  Íslandi  hafa  þau  verið  haldin
annað  hvert  ár,  en  hægt  er  að  fá  fjárveit  -
ingu  fyrir  slíkum  námskeiðum  árlega  ef
þurfa  þykir.  Námskeiðin  eru  kynnt  starfs  -

mannastjórum  eða  fræðslustjórum  þeirra
stofnana  sem  að  þessum  málum  koma,
bæði  í  Reykjavík  og  úti  á  landsbyggðinni.
Námskeiðin  hafa  verið  þokkalega  sótt,  en
það  mætti  gjarnan  vera  meiri  þátttaka,

ekki  síst  þar  sem   reynslan  hefur
kennt  okkur  að  þörfin  fyrir  svona
fræðslu  er  mjög  brýn.   Þá  hafa  einnig
verið  haldin  námskeið  fyrir  þá  sem
eru  að  flytja  til  hinna  Norður -
landanna.  Þau  námskeið  hafa  verið
haldin  á  hverju  vori  og  hafa  verið
mjög  vinsæl  og  vel  sótt.  Á  nám  -
skeiðunum  eru  kynnt  þau  réttindi
og  skyldur  sem  mæta  fólki  bæði  fyrir
og  eftir  flutning.  Því  má  segja  að  með
námskeiðunum  sé  verið  að  leitast  við

að  fyrirbyggja  að  vandamál  komi  upp  og
takist  okkur  það  þá  er  markmiðinu  með
starfseminni  náð.“

Esther Sigurðardóttir verkefnastjóri 
Íslandsdeildar Hallo Norden

Norðurlandabúar  þurfa

hvorki  dvalar -  né

atvinnuleyfi  þó  þeir  flytji

innan  Norðurlandanna ...  
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„Skattstofan  í  Vestmannaeyjum  var  sett  á
laggirnar  í  janúar 1945,  og  var  Jón  Eiríks  -
son  settur  skattstjóri  frá 1.  janúar  að  telja.
Skattstofan  hefur  því  starfað  í  rúmlega
sextíu  ár. 

Frá  upphafi  hafa  fjórir  verið  skipaðir
skattstjórar  og  einn  settur  tímabundið  á
þessum  rúmum  sextíu  árum.  Jón  Eiríksson
var  fyrsti  skattstjórinn  eins  og  áður  sagði
og  gegndi  hann  því  embætti  til  ársins
1962,  Friðþjófur  M.  Johnsen  tók  við  af
honum  en  hann  lést  eftir  einungis  nokkra
mánuði  í  starfi.  Þá  tók  við  Einar  Haukur
Eiríksson  og  var  hann  skattstjóri  á  árunum
1963-1977  en  þá  var  Ævar  Ísberg  settur
skattstjóri  tímabundið.  Undirritaður  hefur
því  setið  lengst  eða  frá  því  á  árinu 1978.  

Fyrstu  árin  var  skattstofan  til  húsa  að
Heimagötu 25,  en  það  hús  er  nú  horfið
undir  hraun.  Síðar  flutti  skattstofan  að
Bárustíg 2,  Drífanda,  og  var  þar  til  húsa
fram  að  gosi. 

Skömmu  eftir  að  eldgosið  í  Heimaey
hófst  þann 23.  janúar 1973,  voru  öll  gögn
skattstofunnar  flutt  til  Reykjavíkur,  og
fékk  skattstofan  þá  inni  í  húsakynnum
ríkisskattstjóra  sem  var  til  húsa  að
Skúlagötu 57.  Til  Eyja  var  aftur  flutt
haustið 1974,  og  þá  í  húsnæði  að  Heiðar -
vegi 1.  Árið 1988  var  enn  á  ný  flutt  og  nú
í  stjórnsýsluhúsið  að  Heiðarvegi 15,  og
hefur  skattstofan  verið  þar  til  húsa  frá
þeim  tíma  ásamt  sýslumanns  embættinu
og  Vinnueftirlitinu. 

Fjöldi  starfsmanna  hefur  verið  nær
óbreyttur  frá 1978,  þ. e.  fjögur  stöðugildi,
sem  reyndar  hafa  aldrei  verið  nýtt  að  fullu.
Ég  hef  haft  gott  samstarfsfólk  þann  tíma
sem  ég  hef  gegnt  starfi  skattstjóra. 

S K A T T S T J Ó R I N N

Ingi  Tómas  Björnsson

Persónuleg  tengsl  mikilvæg

Vestmannaeyjar  er  minnsta  skattumdæmi  lands  ins  og  vegna
þess  hve  umdæmið  er  fámennt  hefur  skattstofan  þar
óneitanlega  nokkra  sérstöðu.  Skatt  stjóri  þar  er  Ingi  Tómas
Björnsson  og  hefur  hann  gegnt  því  embætti  frá  árinu 1978. 
Við  leituðum  til  Inga  Tómasar  og  báðum  hann  um  að  segja
okkur  sögu  þessarar  sérstöku  skattstofu  og  hvernig  það  sé  að
vera  skattstjóri  í  skattum  dæmi  þar  sem  allir  vita  allt  um  alla. 

Skattstjóri  í  Vestmannaeyjum
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Þegar  ég  hóf  störf  árið 1978  voru  íbúar
4.634,  en  eru  í  dag  um 4.100.  Þegar  skatt  -
stofan  var  sett  á  laggirnar  árið 1945  var
íbúafjöldi 3.588  manns.  Flestir  urðu
íbúarnir 1971,  alls 5.231.  Eftir  gos  náði
íbúafjöldi  mest 4.926  manns  árið 1990,  en
íbúum  hefur  fækkað  mjög  á  síðustu  árum.
Þó  virðist  fólksfækkun  hafa  stöðvast  um
sinn,  og  vonandi  fer  íbúum  fjölgandi  á
næstu  árum. 

Fyrir  utan  fækkun  hefur  mesta  breyt  -
ingin  orðið  í  aldurssamsetningu  íbúanna,
mesta  fækkunin  hefur  orðið  í  aldurshóp  -
num 20-40  ára,  þ. e.  fólki  á  barneignaaldri
hefur  fækkað  töluvert,  og  þar  með  hafa
árgangar  minnkað,  og  meðalaldur  íbú  -
anna  væntanlega  hækkað.

Á  árunum,  frá  því  ég  tók  við  sem  skatt  -
stjóri,  hefur  orðið  bylting  á  vinnu  brögð  -
um  á  skattstofunni.  Þegar  ég  hóf  störf  var
allt  unnið  í „ höndunum”,  síðan  var  fram  -
tölum  pakkað  vel  og  vandlega  í  kassa,  og
ég  fór  með  gögnin  í  eigin  persónu  með
Herjólfi  til  Þorláks  hafnar  og  þaðan  til
Reykjavíkur,  í  Skýrr,  og  þar  var  þetta  skráð
af  starfsmönnum  og  keyrt  inn  í  tölvu  -
kerfið.  Síðan  tók  við  ferðalag  með  kassana
í  hina  áttina,  það  er  til  Eyja  aftur.  Má  segja
að  maður  hafi  setið  á  kössunum  eins  og
ormur  á  gulli !! 

Í  svo  litlu  umdæmi  sem  Vestmanna  -
eyjar  eru  er  nálægðin  mikil,  og  geta  fylgt
því  ákveðin  vandamál.  Hinsvegar  hefur
verið  reynt  að  taka  á  erfiðum  málum  með
því  að  kalla  til  starfsmenn  eftirlitsdeilda,
hér  á  árum  áður  frá  ríkisskattstjóra  en  nú
frá  starfandi  eftirlitsdeild  við  skattstofu
Vesturlandsumdæmis  sem  þjónar  Vest  -
mannaeyjum.

Hinsvegar  er  nálægðin  líka  mikill
kostur,  þjónustan  verður  liprari  og  per  -
sónu  legri.  Fólk  er  ekki  eins  hrætt  við  að
leita  aðstoðar  eða  upplýsinga  eins  og  á
stærri  stofnunum.  Ég  tel  persónuleg  tengsl
mjög  mikilvæg,  og  vona  að  skattþegnar
hér  í  Vestmannaeyjum  geti  tekið  undir
það.

Þá  eru  vandamál  sem  upp  koma  oft
leyst  á  sem  einfaldastan  hátt,  t. d.  er
stundum  hringt  í  viðkomandi  og  hann
beðinn  að  koma  á  skattstofuna,  farið  er
yfir  málin  og  lagfæring  gerð  ef  þörf  er  á,  en
engin  formleg  bréf  sem  ganga  á  milli.  Allir

sáttir,  tímasparnaður  og  allt  á  rólegu  og
afslöppuðu  nótunum. 

Þá  er  samstarf  við  endurskoðunar  skrif  -
stofur  og  bókhaldsstofur  mjög  gott,  og
reynt  að  leysa  vandamálin  fyrirfram  en
ekki  eftir  á.  Það  er  kannski  skýringin  á
mjög  fáum  kærum  úr  umdæminu  sem
fara  til  yfirskattanefndar. 
Á  tímum  rafrænna  skila  telja  margir  að
hægt  sé  að  leggja  niður  allar  skattstofur  á
landsbyggðinni  og  setja  á  laggirnar  eina
skattstofu  fyrir  allt  landið.  Þá  telja  margir
að  það  sé  nauðsynlegt  til  að  tryggja  jafn  -
ræði  þegnanna, ( mætti  halda  að  þegnum
sé  mismunað  eftir  því  hvar  þeir  eru
skattlagðir).  Tæknilega  séð  er  væntanlega
ekkert  því  til  fyrirstöðu  að  hafa  eina
skattstofu  í  stað  níu  í  dag.  Hinsvegar  er  ég

ekki  talsmaður  þess,  frekar  tel  ég  að  stuðla
eigi  að  dreifingu  verkefna  víðar  um  landið,
og  þá  á  ég  við  verkefni  sem  reyna  svolítið
á  heilasellurnar,  sem  gætu  skapað  störf
fyrir  langskólagengið  fólk.  Það  er  skortur
á  slíkum  störfum  sem  kemur  í  veg  fyrir  að
landsbyggðarfólkið  snúi  til  baka  til
heimahaganna  að  námi  loknu. 
Ég  hef  áhyggjur  af  þeirri  þróun  sem  nú  er
ríkjandi,  að  setja  alla  skapaða  hluti  undir
peningalega  mælistiku,  sem  hefur  í   nær
öllum  tilvikum  þýtt  mun  verri  þjónustu  í

Starfsfólk Skattstofunnar í Vestmannaeyjum. Frá
vinstri  Rósa Sveinsdóttir, Þjóðhildur Þórðardóttir,
Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Ingi Tómas Björnsson.
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dreifbýlinu,  og  jafnvel  verri  þjónustu  í
þéttbýlinu  líka. 

Það  virðist  því  miður  oft  á  tíðum  vera
þannig  að  sjóndeildarhringur „ hagræð  -
ingar  mannanna”  nái  ekki  út  fyrir  Stór-
Reykjavíkursvæðið.  Þá  held  ég  að  menn
gleymi  oft  þeim  gamalkunnu  sannindum
sem  oft  eru  kennd  við  Parkinson  gamla,
að  tilhneigingin  sem  fylgir  allri  þessari
samþjöppun  og  miðstýringu  er  sú  að
stofnanir  bólgna  út  og  breytast  í  bákn,  og
skilvirknin  verður  oft  verri,  heildar  starfs  -
mannafjöldi  jafnvel  meiri  en  lagt  var  af
stað  með  fyrir  hina  svokölluðu  hagræð  -
ingu.  Eflaust  kannast  flestir  við  vandamál
sem  fylgja  því  að  reyna  að  ná  sambandi

við  ákveðinn  aðila  í  fyrirtæki  eða  stofnun,
nú  á  tímum  miðlægrar  sím  svörunar.  Oftar
en  ekki „ hanga  menn  á  línunni”  í  langan
tíma  og  gefast  á  end  anum  upp  á  biðinni.
Allt  í  nafni  sparnaðar  og  hagræðingar. 
Það  má  svo  sem  að  lokum  viðra  þá  hug -
mynd,  svona  í  framhaldi  af  tali  um
hagræðingar,  hvort  ekki  sé  tími  til  kominn
að  taka  upp  framtalslaus  skil,  alla  vega
þar  sem  því  verður  við  komið.  Ég  nefni
þetta  svona  til  gamans  og  vil  þá  jafnframt
vekja  athygli  á  því  að  Vestmannaeyjar  eru
eðli  málsins  samkvæmt  mjög  skýrt
afmarkað  landssvæði  og  ekki  fjölmennara
umdæmi  en  svo  að  það  gæti  hentað  mjög
vel  til  að „ prufukeyra”  framtalslaus  skil.

Staðarþekking  starfsmanna  ætti  að  gera
þetta  auðveldara.  Undirbúningur  þarf  að
vera  vandaður,  og  allt  þarf  þetta  að  vinnast
í  mjög  góðu  samstarfi  við  atvinnu  -
rekendur,  þannig  að  verkefnið  verði  gert
spennandi  með  jákvæðri  kynningu.  Sumir
segja  að  Vestmannaeyingar  líti  stórt  á  sig
og  þykist  vera  sérstakir,  og  því  ekki  að
höfða  til  þess  og  virkja  það  sjálfsálit  á
jákvæðan  hátt  og  láta   þá  ryðja  brautina  á
þessu  sviði,  enda  stæra  Vestmannaeyingar
sig  oft  af  því  að  hafa  í  gegnum  tíðina  tekið
mál  í  eigin  hendur  og  leitt  þau  til  lykta  ef
þeim  þykja  ráðamenn  eitthvað  svifaseinir
við  að  hrinda  málum  í  framkvæmd“.

Stein þór Har alds son  hefur  verið sett ur skatt -
stjóri  í Suð ur lands um dæmi  frá 1.  júní  og  til
loka ágúst 2007  í veik inda for föll um  Hreins
Sveins son ar.

Stein þór  er lög fræð ing ur  að  mennt  og
lauk  hann kand idats prófi  frá  Háskóla  Íslands
í  júní 1975.  Hann  hefur  verið starfs mað ur
rík is skatt stjóra  frá  sama  tíma  og  hefur  því
starf að  við skatt fram kvæmd  í 32  ár.  Um  langt
ára bil  hefur Stein þór  verið  ein  af styrk ari
stoð um rík is skatt stjóra emb ætt is ins,  séð  um
frum varpa samn ingu  og  aðstoð  við fjár mála -
ráðu neyt ið, ann ast samn ingu  umsagna  til
rík is lög manns  vegna dóms mála  þar, ann ast
gerð  umsagna  til Alþing is Íslend inga,  auk
fjölda ann arra til fall andi lög fræði starfa ára -
tug um  saman.

Settur 
skattstjóri

á Hellu
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Molar Moli
MolarMolarMOLI

MOLAR
MolarMolar

MolarMolar
MOLAR

MOLAR

Samkvæmt fréttatilkynningu frá fjármálaráðherra hefur hann
ákveðið að skipa starfshóp sem gera á tillögur um samræmda
skattlagningu ökutækja og eldsneytis. Þetta er gert í þeim
tilgangi að hvetja til  notkunar vistvænna ökutækja,
orkusparnaðar og minnkunar á losun gróður húsa lofttegunda
frá samgöngum. Með tillögunum skal einnig hvatt til
aukinnar notkunar innlendra orkugjafa.

Skattlagning ökutækja

Ákveðið hefur verið að koma á laggirnar þjónustuveri
ríkisskattstjóra. Vinna við það hófst í maí síðastliðnum og
er verið að skoða hvernig best er að skipuleggja slíkt ver og

einnig hvernig því verður tæknilega best fyrir komið.

Þjónustuver ríkisskattstjóra

Lög um tekjuskatt og eignarskatt,

staðgreiðslu opinberra gjalda,

staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur,

tryggingagjald, útsvar, 

stjórnsýslulög og fleiri lög

ásamt reglugerðum og auglýsingum 

er varða beina skatta

og álagningu opinberra gjalda

RÍKISSKATTSTJÓRI

2003

SKATTALAGASAFN

&Tekjuskattur
eignarskattur

Tekjuskattur og
eignarskattur

Í skattalaga safni tekju skatts og eign ar -

skatts, er að finna lög, reglu gerðir og

aug   lýs ingar er varða beina skatta og

álagn  ingu op in berra gjalda. Auk laga nr.

90/2003 um tekjuskatt og eignarskatt er

þar að finna lög um fjár magns tekju skatt,

staðgreiðslu, líf eyr isréttindi, trygg inga -

gjald, bindandi álit, stjórn sýslu  lög og fleira. 

Skatta lögin
Rit ríkisskattstjóra seld á netinu

RÍKISSKATTSTJÓRI

OKTÓBER 2001

SKATTALAGASAFN

&Bókhald
ársreikningar

RÍKISSKATTSTJÓRI

SEPTEMBER 2001

SKATTALAGASAFN

Virðisaukaskattur
Lög og stjórnvaldsfyrirmæli um virðisaukaskatt

Vörugjöld
Lög og stjórnvaldsfyrirmæli um vörugjald,

skilagjald á einnota umbúðir og áfengisgjald

Bifreiðagjöld
Lög og stjórnvaldsfyrirmæli um bifreiðagjald og þungaskatt

Bókhald og
ársreikningar

Bókin um bók hald og ársreikninga 

skipt ist í sex kafla sem hafa að

geyma lög og reglu  gerðir um

bókhald og ársreikninga, ákvæði í

sér lögum og ákvæði í skatta lög um

um bókhald og uppgjör, auk

annarra  laga sem snerta þetta efni.

Einnig regl ur reikningsskilaráðs .

Virðisaukaskattur,
vörugjöld
og bifreiðagjöld

Í skattalagasafni virðis auk a -

skatts, vöru gjalda, þunga  skatts,

bif reiða gjalds o.fl. gjalda , eru auk

laga- og stjórnvaldsfyrir mæla  

birtar upplýsing ar  um grunn-

fjárhæðir í virðisauka skatti. 
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Í upp hafi  fund ar ins minnt ist  Skúli Egg ert
Þórð ar son rík is skatt stjóri Bjarn e  Hope rík -
is skatt stjóra  í Nor egi  en Bjarn e  lést  á
miðju síð asta  ári  eftir  erfið veik indi.
Bjarne  setti mik inn  svip  á nor ræna  fundi
og  naut almennr ar virð ing ar  og vin semd -
ar  fyrir  elju  sína  og mann kosti. Fund ar -
menn vott uðu Bjarn e  Hope virð ingu  sína.

Á fund in um  voru rædd helstu mál efni
er  varða stjórn sýslu land anna,  ýmis sam -
eig in leg verk efni  og kynnt ar  voru nýj -
ung ar  frá  hverju  landi.  Rætt  var einn ig
um skýrsl ur starfs hópa  sem  að störf um
hafa  verið  á  milli rík is skatt stjóra fund -
anna.
Á fund in um  gerði  hvert  land  grein  fyrir
stefnu  og áhersl um  auk nýj unga  og breyt -
inga  sem  orðið  hafa. Fjall að  var  um  helstu

áhersl ur  í skatt fram kvæmd  og hvern ig
sam vinna land anna  yrði  sem árang urs rík -
ust. Skatt eft ir lit  og fram kvæmd  þess  var
tölu vert  til  umræðu,  þ. m. t.  störf  ýmissa
und ir hópa.  Þar  var  m. a.  rætt  um þýð -
ingu upp lýs inga skipta, alþjóð legt sam -

starf  að  öðru  leyti, virð is auka skatt sgreiðsl -
ur  milli  landa  og áhættu grein ingu  á fyr -
ir tækj um  sem  starfa  í  fleiri  en  einu Norð -
ur land anna. Svein  Ragnar Kristensen rík -
is  skatt stjóri  í Nor egi  kynnti breyt ing ar  á
norskri skatta stjórn sýslu  en  þar  er  verið

- haldinn á Íslandi

Norrænn 
ríkisskattstjórafundur

Dag ana 19. – 21.  júní  var fund ur rík is skatt stjóra Norð ur land anna hald inn  
á  Íslandi  í Reykja vík  og Vest manna eyj um.  Um  er  að  ræða árleg an  fund  sem
lönd in skipt ast  á  um að  halda  og  röðin  var  komin  að  Íslandi. Fund ir þess ir
eiga  sér  langa  sögu  og  hafa  verið haldn ir  árlega  um  langt  skeið.  Óhætt  er  að

segja  að rík is skatt stjóra fund ir Norð ur landa  eru mið punkt ur  í nor rænni 
sam vinnu skattyf ir valda.  Hefur  hún auk ist  mjög  á síð ustu  árum,  

m. a.  með sam eig in leg um skatta vef  sem hýs tur  er  á  Íslandi.

Í Vestmannaeyjum var m.a. sagt frá eldgosinu
í Heimaey. Í hraunbollanum má m.a. sjá þá
Svein Ragnar Kristensen, Mats Sjöstrand 

og Ole Kjær.
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að  fara svip að ar leið ir  og  aðrar nor ræn ar
þjóð ir  hafa  gert  með  því  að  fækka stjórn -
sýslu ein ing um.  Ole  Kjær rík is skatt stjóri  í
Dan mörku  gerði  grein  fyrir hag ræð ingu
sem stend ur  yfir  hjá dönsk um skattyf ir -
völd um  en  gert  er  ráð  fyrir  að  á nokkr um

árum  muni starfs mönn um skattyf ir valda
fækka nokk uð  með sam ein ingu stofn ana,
til flutn ingi verk efna  og ann arri straum -
línu lög un  á rekstr in um.

Jafn framt  var  fundargestum boðið í
ferð til Vest manna eyja  þar  sem  Ingi

Tómas Björns son skatt stjóri  kynnti þeim
stað hætti.  Fór  ekki  á milli  mála  að gest ir
hrif ust  mjög  af þjóð lífi  og menn ingu eyja -
skeggja.

SEÞ

Myndirnar hér á síðunni eru tek-
nar á fundinum sem haldinn var

á Grand Hótel Reykjavík í júní
síðastliðnum.



Tekj ur  hækka  um ríf lega 16%
Skatt skyld ar tekj ur ein stakl inga  hækka
um rúm lega 114,9 millj arða,  úr 702,3
millj örð um  í  817,2 millj arða,  eða  um
16,4% sam an bor ið  við 16,8% hækk un  í
fyrra  og 9,9% hækk un  árið  þar  áður.
Rúmur þriðj ung ur aukn ing ar inn ar,  eða
34,5%,  er  vegna fjár magns tekna. Skatt -
skyld ar tekj ur  hafa hækk að  mikið  á und -
an förn um  árum  eða  um 176,2%  frá  árinu
1998  sem jafn gild ir 11,9%  árlegri hækk un.

Tekju skatts-  og útsvars stofn hækk aði
nú  um 12,9%  á  milli  ára,  úr 582,3 millj -
örð um  í 657,5 millj arða. Stofn inn  hefur
því hækk að  um  tæpa 75,2 millj arða  á  milli
ára sam an bor ið  við 55,4 millj arða  á  milli
áranna 2005  og 2006  sem  var  þá 10,5%
hækkun.  Þó tekju skatts stofn  hafi hækk að
mikið  á und an förn um  árum  þarf  þó  að
fara  allt  aftur  til  áranna 1998  og 1999  til  að
sjá sam bæri lega hækk un  á  milli  ára,  þá
hækk aði stofn inn  um 13,9%  á  milli  ára.

Af ein stök um tekju lið um hækk uðu  laun
mest  eða  um 63,4 millj arða  eða um 13,4%.
Laun  voru  nú  um 535,4 millj arð ar. Hækk -
un  launa  nú  er merki leg  í  ljósi  þess  hversu
mikið  laun hækk uðu  á  milli fram tals á -
ranna 2004  og 2005  eða  um 13%. Síð asta

ára tug  hafa  launagreiðsl ur hækk að  um
144,9%.  Nú  töldu 171.247  fram  laun  en  í
fyrra  töldu 167.240  fram  laun  á skatt fram -
tali  eða 2,4%  fleiri   nú  en  í  fyrra. 

Hér  er  rétt  að  geta  þess  að  fleiri fram telj -
end ur  fá svo kall að an hand reikn ing  í  ár
og  eru tekj ur  þeirra   því  ekki tald ar  með  í
yfir lit um  um tekj ur.  Álögð  gjöld  sem  lögð
eru  á  þá  eru  þó  talin   með  í yfir lit inu  um
álögð  gjöld. Skatt ar 20.389 fram telj enda
voru  nú hand reikn að ir sam an bor ið  við
14.159  í  fyrra  sem  eru 44%  fleiri  en  í  fyrra.
Á síð ustu  árum  hefur  þeim fjölg að  mjög
sem  fá hand reikn ing,  um alda mót in síð -
ustu  fengu 3,5% fram telj enda hand reikn -
ing  en  nú  átta  af hverj um hundr að,  eða
12,5%.  Þarna  er  fyrst  og  fremst  um  að
ræða útlend inga  með tíma bundna  dvöl    á
árinu hér  á  landi. 

Reikn uð  laun (endurgjald) ein stakl inga
með rekst ur  námu  nú 15,8 millj örð um
sem  er  um 649 millj ón um  meira  en  í  fyrra,
sem  er 4,3% hækk un  á  milli  ára.  Þetta  er
meiri hækk un  en  sést  hefur  í nokk urn
tíma,  en  á  milli fram tals á ranna 2000  og
2001 hækk uðu reikn uð  laun  um 6,7%.
Stöðugt  færri  reikna  sér  laun,  en flest ir
reikn uðu  sér  laun  árið 1997  eða 27.057.  

Sam fara mik illi fjölg un einka hluta fé -
laga fækk ar  þeim  sem  reikna  sér  laun,  þeir
voru  í  ár 16.751 sem reiknuðu  sér end ur -
gjald, 437  færri  en  í  fyrra. Hrein ar tekj ur  af
atvinnu rekstri, hagn að ur ein stakl inga
með rekst ur  í  eigin  nafni,  var  nú  tæpur 7,1
millj arð ur, 11,5%  hærri  en  í  fyrra. 
Ef  litið  er fram hjá mik illi aukn ingu fjár -
magns tekna  þá  eru greiðsl ur  úr líf eyr is -

sjóð um  sá tekju lið ur  sem  mest  hefur
hækk að  á und an förn um  árum.  Þær  voru
nú  tæpir 39,7 millj arð ar,  rúmum 5,5 millj -
örð um  hærri  en  í  fyrra  sem  er 16,2%
hækk un.   Frá  árinu 1991  hafa greiðsl ur  úr
líf eyr is sjóð um hækk að helm ingi hrað ar
en  laun,  um 546%  á  sama  tíma  og  laun
hafa hækk að  um 262%. Síð asta ára tug,
eða  frá  árinu 1998,  hafa greiðsl ur  úr líf eyr -
is sjóð um hækk að  um  rúm 222,1%  sem
jafn gild ir 13,9%  árlegri hækk un.   Nú  töldu
41.500  manns  fram greiðsl ur  úr líf eyr is -
sjóð um  sem  er 2,2%  fleiri  en  í  fyrra.
Greiðsl ur  frá Trygg inga stofn un rík is ins
hækka einn ig nokk uð  á  milli  ára  eða  um
tæpa 2,2 millj arða,  úr 31,9 millj arði  í
rúman 34,1 millj arð.  Þetta  er hækk un  um
6,9%  á  milli  ára.  Í  fyrra  töldu 46.866
manns  fram greiðsl ur  frá Trygg inga stofn -
un sam an bor ið  við 47.324  manns  nú.
Þeim  sem  telja  fram  bætur  frá almanna -
trygg ing um fjölg ar  því  um 485  og  voru
einum hundr að asta  fleiri  en  í  fyrra. 

Það  er athygl is vert  að atvinnu leys is -
bæt ur lækk uðu  nú tölu vert  á  milli  ára  eða
um 592 millj ón ir  eða  um 24,5%. Atvinnu -
leys is bæt ur  hafa lækk að  mikið  á síð ustu
tveim ur  árum  sem  kemur  ekki  á  óvart
þegar  litið  er  til atvinnu á stands ins  í land -
inu. Þeim  sem  töldu  fram atvinnu leys is -
bæt ur fjölg aði  á tíma bil inu  frá 2002  til
2004,  en  síðan  hefur  þeim  sem  telja slík -
ar  bætur  fram hríð fækk að.  Í  fyrra  töldu
8.363  manns  fram atvinnu leys is bæt ur
sam an bor ið  við 5.809  manns  nú,  sem  er
fækk un  um 2.554  manns  eða 30,5%.

Þá  vekur  nokkra  athygli  að  aðrar tekj ur
hækka  nú  mikið  á  milli  ára  eða  um  tæpan
1,1 millj arð  eða 31,1%.  Aðrar tekj ur  voru
nú 4,6 millj arð ar.  Aðrar tekj ur  eru  ýmsar
greiðsl ur,  s. s. skatt skyld ir styrk ir  ýmiss
konar, skatt skyld ar gjaf ir  o. þ. h.  Á und an -
förn um  árum  hefur  færst  í  vöxt  að kaup -
rétt ar samn ing ar  séu færð ir  undir þenn an
lið,  sem skýr ir  að  hluta  hversu  mikið  aðrar
tekj ur  hafa auk ist.
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Álagningu opinberra gjalda á einstaklinga vegna gjaldársins 2007

er nú lokið. Alls voru 253.911 á skattgrunnskrá sem eru 12.567 fleiri

en í fyrra, eða fjölgun um 5,2%. Þetta er mesta fjölgun framteljenda

á skattgrunnskrá á milli ára allt frá árinu 1991. Ekkert lát virðist

vera á hækkun tekna og  sama á við um eignir, sérstaklega innstæður

og verðbréf, þær hækka enn á milli ára. Hér á eftir verður tæpt á því

helsta sem telja má markvert við niðurstöður álagningar árið 2007.

Álagning  gjalda 2007

PÁLL  KOLBEINS
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Skattskyldar tekjur einstaklinga

Skattskyldar tekjur Fjöldi framteljenda

                                                                                                               Upphæðir                                                   Breytingar '06-'07                                                                  Fjöldi                                      Breytingar '06-'07   

í milljónum króna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Milljónir kr. % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fjöldi %

Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl.:

Laun, starfst.gr. o.fl. 342.802 370.270 391.838 417.734 471.962 535.397 63.435 13,4% 157.804 160.505 162.767 163.592 167.240 171.247 4.007 2,4%

Bifreiðahlunnindi - - - 2.836 3.219 383 13,5% - - - 5.043 5.528 485 9,6%

Önnur hlunnindi - - - 2.683 2.066 -617 -23,0% - - - 14.917 15.262 345 2,3%

Ökutækjastyrkur 5.218 5.544 5.761 5.845 6.323 7.033 710 11,2% 32.754 32.732 32.954 33.253 34.776 36.507 1.731 5,0%

Dagpeningar 5.235 5.256 5.380 5.771 6.184 7.110 925 15,0% 22.511 22.221 23.210 23.667 25.376 27.003 1.627 6,4%

Reiknað endurgjald 17.857 15.470 15.493 15.054 15.127 15.777 649 4,3% 22.380 19.817 19.080 17.750 17.188 16.751 -437 -2,5%

Greiðslur frá Tryggingastofnun 23.455 24.802 27.856 30.461 31.948 34.145 2.196 6,9% 45.801 45.120 46.247 46.636 46.866 47.324 458 1,0%

Greiðslur úr lífeyrissjóðum 21.575 24.963 27.791 30.361 34.150 39.688 5.538 16,2% 35.890 37.139 38.508 39.511 40.596 41.500 904 2,2%

Aðrar tekjur 2.103 2.474 3.005 3.552 3.481 4.565 1.084 31,1% 16.488 19.248 25.677 29.997 34.745 36.664 1.919 5,5%

Husaleigubætur, aðstoð og styrkir 1.308 905 1.014 1.016 971 1.024 53 5,4% 8.678 4.408 4.694 4.022 3.413 3.478 65 1,9%

Atvinnuleysisbætur 1.148 2.299 3.317 3.458 2.417 1.825 -592 -24,5% 7.293 10.298 12.759 11.380 8.363 5.809 -2.554 -30,5%

Styrkir vegna náms og vísindstarfa o.fl. 460 574 707 858 946 1.090 145 15,3% 8.003 10.382 13.141 15.454 16.630 18.179 1.549 9,3%

Tekjur erlendis frá 118 100 129 122 141 224 83 58,6% 121 108 114 103 150 177 27 18,0%

Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa 38 42 27 19 17 3 -15 -85,3% 344 375 236 150 55 18 -37 -67,3%

Samtals: 421.318 452.697 482.319 514.251 573.668 647.879 74.211 12,9% 197.336 199.865 204.113 204.738 208.805 213.685 4.880 2,3%

Hreinar tekjur af atvinnurekstri 8.812 5.890 5.600 5.637 6.335 7.064 729 11,5% 15.630 14.183 13.802 13.171 13.415 13.243 -172 -1,3%

Áætlun

Áætlaður tekjuskattstofn viðbót 31.077 32.148 26.240 39.088 39.061 44.630 5.569 14,3% 13.123 11.777 10.225 13.586 13.626 14.490 864 6,3%

Áætlað álag á tekjuskattstofn 2.276 2.636 2.243 3.145 2.924 3.253 328 11,2% 12.293 11.588 9.348 12.708 12.634 14.443 1.809 14,3%

Samtals: 33.352 34.784 28.483 42.232 41.986 47.883 5.897 14,0% 13.123 11.779 10.225 13.587 13.637 14.499 862 6,3%

Frádráttur frá launum o.fl. 

Kostnaður á móti ökutækjastyrk 3.395 3.655 3.724 3.669 3.953 4.239 286 7,2% 26.640 27.220 27.829 27.996 29.115 30.641 1.526 5,2%

Frádráttur vegna dagpeninga 4.942 4.955 5.106 5.483 5.684 6.390 706 12,4% 20.698 20.262 21.087 21.504 22.599 23.459 860 3,8%

Frádregið iðgjald í lífeyrissjóð 13.513 14.619 15.560 16.535 18.562 21.306 2.745 14,8% 160.533 162.619 165.752 166.060 170.010 173.687 3.677 2,2%

Frádregið iðgjald í lífeyrissjóð, 4% 4.261 5.800 6.800 7.626 9.521 11.189 1.668 17,5% 59.901 70.566 77.107 83.400 94.752 98.995 4.243 4,5%

Fjárfesting í atvinnurekstri 823 606 -       -       -       -       -       -       7.793 5.518 -       -       -       -       -

Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja 298 390 457 566 622 700 77 12,4% 5.683 7.328 8.962 10.553 10.981 11.552 571 5,2%

Frádráttur vegna annarra styrkja 145 214 301 311 301 409 108 36,0% 1.974 4.396 7.373 6.926 5.503 4.849 -654 -11,9%

Samtals: 27.377 30.237 31.949 34.190 38.643 44.233 5.590 14,5% 162.313 164.243 166.796 167.138 170.915 174.723 3.808 2,2%

Lækkun skv. 66. gr. 1.647 1.899 1.113 1.112 1.078 1.079 1 0,1% 10.286 11.449 11.262 10.875 10.144 9.346 -798 -7,9%

Tekjuskatts- og útsvarsstofn 434.465 461.243 483.344 526.822 582.278 657.519 75.241 12,9% 210.500 211.666 214.371 218.364 222.486 228.191 5.705 2,6%

Neikvæður 7 8 3 3 10 4 -6 -60,2% 51 47 23 22 25 28 3 12,0%

Fjármagnstekjur 41.257 45.528 63.837 74.597 119.980 159.645 39.665 33,1% 76.128 74.436 76.924 77.080 84.680 93.078 8.398 9,9%

Skattskyldar tekjur samtals 475.721 506.770 547.180 601.419 702.258 817.164 114.906 16,4%

Fjöldi framteljenda á grunnskrá 224.914 226.462 229.665 234.437 241.344 253.911 12.567 5,2%

Fjár magns tekj ur  hækka
Fjár magns tekj ur  hafa hækk að  mjög  mikið
á und an förn um  árum  og  engin breyt ing
varð á  þeirri  þróun. Lands menn  töldu  nú
fram 159,6 millj arða  í fjár magns tekj ur
sam an bor ið  við  tæpa 120 millj arða  í  fyrra
sem  er hækk un  um 39,7 millj arða  eða  um
33,1%.  Þetta  er  þó  minni hækk un  en  á
milli  áranna 2005  og 2006  en  þá hækk uðu
fjár magns tekj ur  um 60,8%  á  milli  ára  eða
um 45,4 millj arða. Fjár magns tekj ur  hafa
nær tólf fald ast  frá  árinu 1998  og  meira
en tut tug u fald ast  frá álagn ingu 1997,  sem
jafn gild ir hækk un  um 35,7%  á  hverju  ári.
En  sé  miðað  við  árið 1998  þá  hafa fjár -
magns tekj ur  að jafn aði hækk að  um 31,3%
á  hverju  ári.  Þar  sem fjár magns tekj ur  hafa

hækk að  mun hrað ar  en  aðrar tekj ur  hefur
vægi fjár magns tekna auk ist  mjög  á síð -
ustu  árum. Fjár magns tekj ur  voru  nú  rétt
tæpur fimmt ung ur skatt skyldra  tekna  eða
19,5%,  en  fyrir  tíu  árum,  þ. e.  skv fram töl -
um árs ins 1997,  voru fjár magns tekj ur
2,8% skatt skyldra  tekna. Fjár magns tekj ur
voru 4,6% skatt skyldra  tekna  skv. fram töl -
um árs ins 1998,  sem  er  fyrsta  árið  sem
fjár magns tekju skatt ur  var lagð ur  á  allar
fjár magns tekj ur.  Sem  fyrr  segir hækk uðu
skatt skyld ar tekj ur  um 114,9 millj arða  nú
þannig  að  meira  en þriðj ung tekju aukn -
ing ar inn ar  má  rekja  til hækk un ar fjár -
magns tekna  eða 34,5%. 

Af ein stök um  liðum fjár magns tekna
hækk aði sölu hagn að ur  af hluta bréf um

mest,  eða  um 13,9 millj arða. Hagn að ur  af
sölu hluta bréfa  var  nú 76,6 millj arð ar,  en
það  er 22,1%  meiri hagn að ur  en  við álagn -
ingu  í  fyrra. Sölu hagn að ur  hefur auk ist
gríð ar lega síð asta ára tug.  Ef fram töl árs ins
1997  eru  höfð  til hlið sjón ar  þá  hefur sölu -
hagn að ur 79,6 fald ast. Mik ill vöxt ur sölu -
hagn að ar skýr ist vafa laust  af upp gangi  á
hluta bréfa mark aði,  en  ekki  síst  af  sölu,  til
þess  að  gera,  fárra ein stakl inga  á ein stök -
um eign um.  Áður  en sér stak ur fjár magns -
tekju skatt ur  var kynnt ur  til sög unn ar  var
sölu hagn að ur  umfram ákveð ið  hámark
skatt lagð ur  að  fullu  með launa tekj um.  Í  ár
töldu 9.717 fjöl skyld ur  fram sölu hagn að
af hluta bréf um,  eða 638  fleiri  en  í  fyrra.
Það  er athygl is vert  að  á  sama  tíma  og



34 TÍUND

hagn að ur inn 79,6 fald ast,  telja  aðeins
11,7%  fleiri  fram hagn að.  Á þess um  tíma
fjölg aði fram telj end um  á skatt grunns krá
hins  vegar  um 22,3%.

Arður  af hluta bréf um hækk aði einn ig
mikið  á  milli  ára,  eða  um  tæpa 9,7 millj -
arða  sem  er 39,3%.  Arður  af hluta bréf um
var  nú 34,3 millj arð ar, sam an bor ið  við
tæpa 24,7 millj arða  í  fyrra.  Hér  er  það
sama  sagan.  Frá  árinu 1997,  en  það  ár
mark ar ákveð in þátta skil  í  vexti fjár magns -
tekna,  hefur fram tal inn  arður  af  hluta -
bréf um  nær 27 fald ast.  Það  er  því  ekki
ólík legt  að  mikil fjölg un einka hluta fé laga
skýri,  að  minnsta  kosti  að  hluta,  þessa
miklu aukn ingu arð greiðslna.  Það  er einn -
ig athygl is vert  að  arður  af erlend um hluta -
bréf um hækk ar  mjög  mikið  á  milli  ára,
eða  um 130,5%,  sem  er 1,7 millj arð ur,  úr
tæpum 1,4 millj örð um  í  rúma 3,1 millj -
arð.  Þeir  sem  telja  fram  arð  af hluta bréf um
voru 2.447  fleiri  í  ár  en  í  fyrra,  en  nú  töldu
43.359 fjöl skyld ur  fram  arð  af inn lend -
um hluta bréf um  þannig  að 6%  fleiri  telja
fram  arð  í  ár  en  í  fyrra.  Nú  taldi  531 fjöl -
skylda  fram  arð  af erlend um hluta bréf -
um, 39  fleiri  en  í  fyrra. Bróð ur part ur fjár -
magns tekna  er  nú sölu hagn að ur  og  arður,
75,8%  í  ár  og 77,4%  í  fyrra,  sem  er  mikil
breyt ing  frá  því  sem  var  fyrir  árið 1998  en
þá sam an stóðu fjár magns tekj ur  fyrst  og
fremst  af skatt frjáls um vöxt um.

Vaxta tekj ur hækk uðu  nú  um 11,2
millj arða,  sem  er 46,5% aukn ing vaxta -
tekna  á  milli  ára.  Ef  enn  er  miðað  við  árið
1997  þá  hafa vaxta tekj ur  ekki auk ist jafn -
mik ið  og  aðrar fjár magns tekj ur  en  þó  er
um 6,8 föld un  að  ræða  sem hlýt ur  að telj -
ast veru leg aukn ing.  Af ein stök um  liðum
vaxta tekna hækk uðu  fram tald ir vext ir  af
inn stæð um  í bönk um  nú  um  rúman 7,1
millj arð,  úr  tæpum 11,2 millj örð um  í
tæpa 18,3 millj arða. Vext ir  af inn stæð um
hækk uðu  þannig  um 63,9%  á  milli  ára
sem  er ein stakt.  Nú  töldu 6.551  fleiri fjöl -
skyld ur  fram  vexti  af inn stæð um  í bönk -
um,10,8%  fleiri  en  í  fyrra  en  þá  töldu
67.214 fjöl skyld ur  fram  vexti. Vext ir  af
skuld um  og verð bréf um hækk uðu  nú
einn ig tölu vert  á  milli  ára  eða  um 31,4%.
Vext ir  af skuld um  og verð bréf um  voru
tæpir 12,8 millj arð ar  í  fyrra sam an bor ið
við  tæpa 16,8 millj arða  nú.  Nú  töldu
15.810 fjöl skyld ur  fram  vexti sam an bor ið
við 13.207  í  fyrra.  Þeir  sem  töldu  fram
vexti  af verð bréf um  voru  þannig 2.603,
eða 19,7%  fleiri  í  ár  en  í  fyrra.
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Fleiri fá áætlun
Skatt stjórar áætl uðu  nú skatt stofna  og
gjöld á 14.499 gjald enda  en  í  fyrra  á
13.637 gjald endur.  Þeir  sem  ýmist skil -
uðu  ekki fram tali  eða  eru tald ir  hafa van -
tal ið tekj ur  voru því 862,  eða 6,3%  fleiri
nú  en  í  fyrra. Þess um gjald end um  voru  nú
áætl að ir 47,9 millj arð ar  í van tald ar tekj ur
og  álag,  tæpum 5,9 millj örð um  meira  en
í  fyrra  sem  er 14% hækk un. Skatt ar rúm -
lega 5,7% fram telj enda  á grunn skrá  voru
nú byggð ir  á áætl un  sem  er  mjög  áþekkt
því  sem  verið  hefur und an far in  ár. 

57%  greiða  í sér eign ar sjóð 
Greiðsl ur  í líf eyr is sjóði  námu 31,5 millj -
arði  þar  af  var 21,3 millj arð ur  vegna
skyldu að ild ar  að líf eyr is trygg inga sjóði,  og
tæpir 11,2 millj arð ar  vegna  greiðslu  í sér -
eign ar sjóð. Greiðsl ur  í sér eign ar sjóði
hækk uðu  um 17,5%  á  milli  ára,  en  98.995
manns  nýttu  sér  rétt  til  að  draga sparn að
í sér eign ar sjóði  frá skatt stofni  sem  er 4,5%
fleiri  en  í  fyrra.  Um 57%  þeirra  sem  greiða
í líf eyr is sjóð  greiða einn ig  í sér eign ar sjóð
en  í  fyrra  greiddu 55,7%  þeirra  sem
greiddu  í líf eyr is sjóð einn ig  í sér eign ar -
sjóð.

Tekju skatt ar hækk a enn
Tekju skatt ar  voru  nú 98,2 millj arð ar, sam -
an bor ið  við 85,8 millj arða  í  fyrra. Almenn -

ur tekju skatt ur hækk aði  um  tæpa 9,3
millj arða,  úr  rúmum 72,6 millj örð um  í
rúman 81,9 millj arð  eða  um 12,8%.
Álagn ing ar hlut fall tekju skatts  var  nú
einum hundr aðs hluta  lægra  en  í  fyrra,
23,75% sam an bor ið  við 24,75%  í  fyrra.
Per sónu af slátt ur hækk aði  úr 339.846  kr.  í
348.434  kr.   og skatt leys is mörk tekju skatts
hækk uðu  því  um 6,82%,  úr 1.373.115  kr.
á  ári   í 1.466.707  kr.  á  ári  en  við  þau  mörk
er per sónu af slátt ur  að  fullu nýtt ur  til
greiðslu tekju skatts  og rík i sjóð ur  fer  að
taka  skatt  af tekj um  manna.

Þar  sem skatt leys is mörk in  hækka
minna  en skatt stofn inn  er við bú ið  að  fleiri
greiði tekju skatt.  Þetta  er  þó  ekki sjálf gef -
ið  þar  sem tekju dreif ing in skipt ir  hér
vissu lega einn ig  nokkru  máli. Tekju skatt -
ur  var  nú lagð ur  á 175.399  manns  en  í
fyrra  var lagð ur tekju skatt ur  á 163.450
manns.  Þeim  sem  greiða tekju skatt fjölg -
ar  því  um 11.949  eða  7,3%,  á  sama  tíma
og fram telj end um  á grunn skrá fjölg ar  um
12.567  eða 5,2%  eins  og  áður  segir. Sér -
stak ur tekju skatt ur,  eða hátekju skatt ur -
inn svo kall aði,  er  ekki lagð ur  á leng ur  en
í  fyrra skil aði  hann  um  einum millj arði  í
tekj ur. 

Sem  fyrr  segir virð ist ekk ert  lát  vera  á
hækk un fjár magns tekna. Skatt ur  á fjár -
magns tekj ur, fjár magns tekju skatt ur,  er
10% flat ur skatt ur  og  er álagn ing  því  í

sam ræmi  við hækk un fjár magns tekna  í
þjóð fé lag inu.  Hann skil ar  nú  rúmum 16,3
millj örð um,  rúmum fjór um millj örð um
meira  en  í  fyrra  og  var  hann lagð ur  á
93.078  manns, 8.398  eða  9,9%  fleiri  en  í
fyrra. Fjár magns tekju skatt ur  var tek inn
upp  á árun um 1997  og 1998  og skil aði
þá  um 4,3%  af  þeim tekju skött um  sem
runnu  í rík is sjóð.  Vægi fjár magns tekju -
skatts  hefur auk ist  mjög  frá  þeim  tíma  og
nú  er fjár magns tekju skatt ur 16,6%  af
þeim tekju skatti  sem renn ur  til rík is ins.
Þetta ger ist  á  sama  tíma  og tekj ur rík is ins
af  öðrum tekju skött um  hækka  um
146,5%.

Útsvar  sem renn ur  til sveit ar fé laga  er  nú
rétt  rúmir 88,8 millj arð ar.  Það  var  rúmir
77,7 millj arð ar  í  fyrra  og  hefur  það  því
hækk að  um  rúman 11,1 millj arð  á  milli
ára  eða  um 14,3%. Álagn ing ar hlut fall
útsvars  var  nær  óbreytt  á  milli  ára,  var
12,98%  í stað greiðslu  í  fyrra  en 12,97%  nú.

Aðrar skuld ir juk ust  um 27,7% 
Lands menn  töldu  nú  fram  rúma 2.820,2
millj arða  í eign ir  á fram töl um árs ins 2007
sem  er  tæpum 365,5 millj örð um  meira
en  í  fyrra  en  þá  voru  þær 2.454,7 millj arð -
ar. Fram tald ar eign ir lands manna juk ust
þannig  um 14,9%  frá álagn ingu  í  fyrra,
sem  er held ur  minni hækk un  en  á  milli
álagn ing ar ár anna 2005  og 2006,  en  þá

Fjármagnstekjur einstaklinga 2002 til 2007

Fjármagnstekjur Fjöldi fjölskyldna
                                                                                                                             Upphæðir                                                      Breytingar '06-'07                                                 Fjöldi                                      Breytingar '06-'07

í milljónum króna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Milljónir kr. % 2004 2005 2006 2007 Fjöldi %

Arður og vextir af stofnsjóðsinneign

Arður af hlutabréfum 7.111 8.052 11.518 14.450 24.652 34.331 9.679 39,3% 36.458 36.830 40.912 43.359 2.447 6 , 0 %

Arður af erlendum hlutabréfum 328 455 897 1.410 1.350 3.112 1.762 130,5% 387 493 492 531 39 7 , 9 %

Samtals: 7.123 8.506 12.415 15.859 26.003 37.444 11.441 44,0% * * * * * *

Vaxtatekjur

Vextir af innstæðum barna 69 49 57 65 85 117 32 37,5% 3.856 3.666 3.821 3.441 -380 - 9 , 9 %

Vextir af innstæðum í bönkum 10.649 8.137 7.347 8.658 11.154 18.283 7.129 63,9% 53.888 55.360 60.663 67.214 6.551 1 0 , 8 %

Vextir af innlendum og erlendum verðbréfum 5.009 6.713 10.585 12.754 16.760 4.006 31,4% - - 13.207 15.810 2.603 1 9 , 7 %

Vextir af útistandandi skuldir/verðbr. 2.551 2.806 3.933 6.424 - - * * 6.841 6.084 - - * *

Vextir af skattfrjálsum verðbréfum 1.914 2.190 2.769 4.149 - - * * 8.544 8.152 - - * *

Vextir af stofnsjóðsinneign 11 12 11 12 - - * * 2.051 1.835 - - * *

Samtals: 15.184 18.204 20.831 29.894 23.993 35.160 11.167 46,5% * * * * * *

Leigutekjur 1.825 2.102 2.555 2.725 3.070 3.520 450 14,7% 5.621 5.694 5.643 5.944 301 5 , 3 %

Söluhagnaður

Hagnaður af sölu hlutabréfa 16.005 21.526 32.737 34.854 62.764 76.642 13.878 22,1% 8.855 11.434 9.079 9.717 638 7 , 0 %

Annar söluhagnaður 1.121 592 2.011 1.850 4.151 6.880 2.729 65,7% 775 910 1.122 1.286 164 1 4 , 6 %

Samtals: 17.125 22.118 34.748 36.705 66.914 83.522 16.607 24,8% * * * * * *

Fjármagnstekjur samtals 41.257 45.528 63.837 74.597 119.980 159.645 39.665 33,1% 76.924 77.080 84.680 93.078 8.398 9 , 9 %

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Fjármagnstekjur eru taldar fram af því hjóna sem hefur hærri tekjur og því vísa tölur um fjölda framteljenda með fjármagnstekjur til fjölda fjölskyldna en ekki einstaklinga.
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hækk uðu eign ir  um 27,4%  á  milli  ára. 
Sem  fyrr hækk uðu fast eign ir  mest  á

milli  ára  eða  um  rúma 228,3 millj arða
sem  er 12,5% hækk un. Fast eign ir lands -
manna  eru  nú metn ar  á 2.052,5 millj arða.
Fast eign ir  hækka  nú hlut falls lega  minna
en und an far in  ár  en  í  fyrra hækk uðu fast -
eign ir  um 33,7%  frá fram tals á rinu 2005,
og  á  milli  áranna 2004  og 2005 hækk uðu
fast eign ir  um 16,4%. Skuld ir  vegna  kaupa
á fast eign um hækk uðu  nú  um 106,7 millj -
arða  eða 17,8%,  sem  er  sama hækk un  og
á  milli  áranna 2005  og 2006,  en  þá  höfðu
þess ar skuld ir  aldrei auk ist  jafn  mikið  allt
frá  árinu 1991.  Þrátt  fyrir  að skuld ir  vegna
fast eigna kaupa  hafi auk ist  mjög  á und -
an gengn um  árum  hefur  vægi  þeirra  farið
minnk andi sam fara  því  að  aðrar skuld ir
hafa auk ist. Skuld ir  vegna  kaupa  á íbúð ar -
hús næði  voru  nú 63,4%  skulda ein stakl -
inga, sam an bor ið  við 68,7%  árið 2004.
Aðrar skuld ir  hafa  því hækk að hrað ar  en
skuld ir  vegna íbúð ar kaupa,  um 21,1%  á
milli  áranna 2004  og 2005, 28,5%  á  milli
áranna 2005  og 2006.  Nú  varð held ur ekk -
ert  lát  á mik illi aukn ingu ann arra  skulda
sem juk ust  um  27,7%  frá  því  í  fyrra,  úr
319,5 millj örð um  í 407,9 millj arða. Sam -
tals juk ust skuld ir lands manna  því  um
rúma 195 millj arða  eða 21,2%  frá  fyrra
ári. Lands menn  skulda  nú 1.113,3 millj -
arða  en  þar  af  eru 407,9 millj arð ar skuld -
ir  vegna  neyslu  eða fjár fest ing a  í  öðru  en
fast eign um.

Af  öðrum  eigna-  og skulda lið um  vega
verð bréf  þyngst  en  skv. fram töl um árs ins
áttu lands menn 250,3 millj arða  í verð -
bréf um  við síð ustu ára mót, 52,5 millj örð -
um  eða 26,6%  meira  en  í  fyrra.  Þá  vega
inn stæð ur  í bönk um einn ig  þungt  en
fram tald ar inn stæð ur  voru 216,9 millj -
arð ar  nú, 32,7 millj örð um  hærri  en  í  fyrra
sem  er hækk un  um 17,8%.  Þá  hefur  eign
í hluta bréf um einn ig auk ist veru lega  á
síð ustu  árum. Nafn verð inn lendra hluta -
bréfa  skv. fram töl um  nú  var 70,2 millj -
arð ar, sam an bor ið  við 50,2 millj arða  í
fyrra. Hluta bréfa eign  hefur  því auk ist  um
39,8%  á  milli  ára.  Þá  er einn ig athygl is vert
að  eign  í erlend um félög um hækk ar  um
221,6%,  fer  úr 4,8 millj örð um  í  rúma 15,4
millj arða, hækk ar  um 10,6 millj arða.   Á
sama  tíma  telja 1.448  færri fjöl skyld ur
fram  erlend hluta bréf  sem  er fram hald
þró un ar síð ustu  ára. 

Lengi  vel,  eða  allt  fram  undir 1999,
voru öku tæki  annar  stærsti eigna lið ur inn
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Opinber gjöld einstaklinga 2002 til 2007

Álögð gjöld Fjöldi gjaldenda 

                                                                                                                      Upphæðir                                                Breytingar '06-'07                                                               Fjöldi                                       Breytingar '06-'07

í milljónum króna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Milljónir % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fjöldi %

Almennur tekjuskattur 52.070 55.207 58.406 67.125 72.608 81.889 9.280 12,8% 142.209 142.975 148.466 157.687 163.450 175.399 11.949 7,3%

Sérstakur tekjuskattur 1.421 1.773 1.358 1.411 1.023 - -1.023 * 13.300 14.589 14.986 17.456 23.931 - -23.931 *

Fjármagnstekjuskattur 4.144 4.581 6.442 7.583 12.198 16.334 4.136 33,9% 76.128 74.436 76.924 77.080 84.680 93.078 8.398 9,9%

Tekjuskattar til ríkissjóðs alls 57.636 61.561 66.206 76.120 85.830 98.222 12.393 14,4% * * * * * * * *

Útsvar 56.046 59.995 63.043 69.048 77.707 88.828 11.121 14,3% 217.442 218.163 221.814 226.896 234.171 244.883 10.712 4,6%

Tekjuskattar og útsvar alls 113.682 121.556 129.248 145.167 163.536 187.050 23.513 14,4% * * * * * * * *

Almennur eignarskattur 3.425 1.815 2.176 2.834 -       -       -       * 62.976 65.173 69.495 75.588 -       -       * *

Sérstakur eignarskattur 368 -       -       -       -       -       * 29.882 -       -       -       -       -       * *

Eignarskattar alls 3.793 1.815 2.176 2.834 -       -       -       * * * * * * * * *

Gjald í framkvsj. aldr. 761 857 895 951 1.037 1.144 108 10,4% 157.639 157.593 160.520 165.704 170.642 181.259 10.617 6,2%

Önnur gjöld** 450 439 347 353 378 264 -113 -30,0% * * * * * * * *

Tryggingagjald 1.626 1.376 1.361 1.364 1.627 1.557 -70 -4,3% 24.159 21.897 20.589 19.856 22.109 19.945 -2.164 -9,8%

Samtals gjöld á einstaklinga 120.312 126.043 134.027 150.669 166.578 190.015 23.438 14,1% * * * * * * * *

-bætur sbr. neðangreint 9.198 10.375 10.307 10.210 10.483 12.728 2.245 21,4% * * * * * * * *

Samtals gjöld - bætur 111.114 115.668 123.720 140.459 156.095 177.287 21.192 13,6% * * * * * * * *

Bætur:**

Barnabætur 4.465 5.002 5.133 5.035 5.993 7.438 1.445 24,1% 51.844 55.123 55.412 53.871 55.481 63.691 8.210 14,8%

Vaxtabætur 4.734 5.373 5.174 5.174 4.490 5.290 800 17,8% 53.200 56.158 57.888 53.983 43.902 49.687 5.785 13,2%

Samtals bætur 9.198 10.375 10.307 10.210 10.483 12.728 2.245 21,4% * * * * * * * *

Skattaívilnanir:

Sjómannaafsláttur, dagar, þús 1.766 1.796 1.738 1.698 1.555 1.412 -143 -9,2% * * * * * * *

Sjómannaafsláttur 1.209 1.267 1.254 1.256 1.185 1.102 -83 -7,0% 7.702 7.464 7.119 7.059 6.743 6.255 -488 -7,2%

Frádráttur v. fjárfestingar í hlutabr. 823 636 -       -       -       -       -       -       7.793 5.518 -       -       -       -       - 

Fjöldi á grunnskrá 224.914 226.462 229.665 234.437 241.344 253.911 12.567 5,2%

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Önnur gjöld eru slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, iðnaðarmálagjald og búnaðargjald.

**Við álagningu opinberra gjalda 2002 var framteljendum sem ekki skiluðu framtali ekki áætlaðar barnabætur og hefur sá háttur verið hafður á síðan

Eignir og skuldir einstaklinga  2002 til 2007

Eignir og skuldir Fjöldi fjölskyldna
                                                                                                                             Upphæðir                                       Breytingar '06-'07                                                            Fjöldi                                          Breytingar '06-'07   

í milljónum króna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Milljónir kr. % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fjöldi %

Hrein eign skv. efnahagsreikningi 43.814 36.836 37.596 37.887 37.864 38.166 302 0,8% 10.041 9.063 8.901 8.395 8.049 7.746 -303 -3,8%

Innlend og erlend verðbréf 85.943 93.278 112.787 140.483 197.802 250.339 52.536 26,6% - - - - 26.657 30.238 3.581 13,4%

Eignarskattsfrjáls verðbréf 44.803 46.998 52.375 61.666 - - * * 16.459 15.961 15.151 14.318 - - * *

Verðbréf, útistand. skuldir ofl. 40.940 46.106 60.264 78.637 - - * * 14.445 14.470 14.720 17.948 - - * *

Stofnsjóðsinneign 200 174 148 181 - - * * 3.744 2.437 2.370 2.228 - - * *

Ökutæki 103.474 102.698 107.243 116.527 139.844 158.088 18.245 13,0% 91.351 92.304 94.351 95.489 98.266 98.387 121 0,1%

Hlutabréf 49.117 47.868 47.106 43.385 50.211 70.211 20.000 39,8% 52.478 52.420 50.699 46.878 51.439 54.498 3.059 5,9%

Hlutabréf í erlendum félögum 4.168 3.124 3.769 3.770 4.800 15.435 10.636 221,6% 6.251 6.013 5.951 5.595 5.397 3.949 -1.448 -26,8%

Innlendar innstæður. ofl. skv sérl. 114.173 134.078 153.344 167.260 184.152 216.889 32.736 17,8% 53.540 54.161 55.433 56.725 61.617 67.374 5.757 9,3%

Innstæður í erlendum bönkum 806 1.289 1.371 1.184 3.968 3.271 -698 -17,6% 629 593 613 612 579 568 -11 -1,9%

Aðrar eignir 5.343 5.934 7.111 8.826 11.252 15.967 4.716 41,9% 11.472 12.119 13.579 14.677 15.825 17.817 1.992 12,6%

Áætluð nettó eign viðbót 31.279 32.937 24.514 38.459 1.128 - * * 4.058 3.851 2.910 4.051 15 - * *

Áætluð viðbót við stofn 4.655 4.945 3.668 5.767 156 - * * 4.030 3.845 2.906 4.047 6 - * *

Samtals 442.772 462.986 498.508 563.548 631.178 768.367 137.189 21,7% * * * * * * * *

Fasteignir 963.652 1.034.419 1.171.984 1.364.343 1.824.205 2.052.476 228.270 12,5% 86.955 88.198 90.581 91.418 93.443 94.537 1.094 1,2

Eignir alls 1.405.655 1.496.477 1.669.429 1.926.714 2.454.651 2.820.189 365.538 14,9% 124.549 125.683 127.146 128.864 129.439 132.022 2.583 2,0%

Skuldir vegna íbúðarkaupa 366.625 401.253 451.475 508.187 598.735 705.387 106.651 17,8% 65.372 66.749 69.137 69.400 69.586 70.733 1.147 1,6%

Skuldir 547.381 586.488 656.779 756.837 918.271 1.113.308 195.037 21,2% 91.717 93.678 96.481 96.803 98.329 101.589 3.260 3,3%

Eignarskattsstofn jákvæður 776.992 810.965 898.447 1.051.192 1.311.171 1.444.320 133.148 10,2% 95.944 96.442 98.419 101.242 104.830 102.891 -1.939 -1,8%

Eignarskattsstofn, neikvæður 54.903 57.023 60.169 70.006 75.966 105.504 29.538 38,9% 24.056 25.121 25.073 24.387 22.651 26.745 4.094 18,1%

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Eignir hjóna og sambúðarfólks eru taldar fram sameiginlega og því vísa fjöldatölur til fjölda fjölskyldna sem telur fram eignir en ekki einstaklinga



á  eftir íbúð ar hús næði.  Svo  er  ekki leng ur.
Þrátt  fyrir  að bif reið um  hafi fjölg að  mikið
á und an förn um  árum  eru bif reið ir  nú
þriðji  stærsti ein staki eigna lið ur inn,  en
bif reiða eign lands manna  var 158,1 millj -
arð ur  við síð ustu ára mót, 13%  meiri  en  í
desem ber 2005. Verð mæti bif reiða  og öku -
tækja hækk aði  um 18,2 millj arða  á  milli
ára,  sem  er  minni hækk un  en  á  milli
áranna 2005  og 2006  en  þá  jókst bif reiða -
eign lands manna  um 23,3 millj arða  á
milli  ára.  Hafa  þarf  í  huga  að fram tal ið
verð bif reiða  er  almennt  fært  niður  um
10%  milli  ára.

Þrátt  fyrir  að eign ir auk ist  mjög  mikið
á  milli  ára  voru 26.745 fjöl skyld ur  nú  með
nei kvæða eigna stöðu  sem  er 18,1% aukn -
ing  á  milli  ára. Þess ar fjöl skyld ur skuld uðu
nú 105,5 millj örð um  meira  en  þær  áttu. 

Afslætt ir  og  bætur  hækka
Per sónu af slátt ur  var  nú  um 81,8 millj arð -
ar,  rúmum 4,1 millj arði  hærri  en  í  fyrra,  og
hefur  hann  því hækk að  um 5,4%. Gjald -
end ur  nýttu  nú rúm lega 72,4 millj arða
til  greiðslu tekju skatts  og rúm lega 4,6
millj arða  til  greiðslu  útsvars. Sjó manna af -
slátt ur lækk aði  nú  úr 1.185 millj ón um  í
1.102 millj ón ir,  sem  er lækk un  um 7%.
Þeim  sem  nýta sjó manna af slátt fækk aði
um 488.  Þeim  sem  eiga  rétt  á sér stök um
skatta af slætti  vegna  starfa  við sjó mennsku
hefur fækk að  um 3.383  frá  árinu 1997
sem  er 35,1%  á tíma bil inu.

Barna bæt ur hækk uðu  nú  um  rúman
1,4 millj arð  eða 24,1%. Barna bæt ur  hafa
hækk að nokk uð  á síð ustu tveim ur  árum
en  í  fyrra hækk uðu  þær  um 19%  á  milli
ára.  Nú  var 63.691 for eldri reikn að ar
barna bæt ur  sem  er fjölg un  um 14,8%  á
milli  ára,  en  í  ár  voru  í  fyrsta  skipti greidd -
ar barna bæt ur  með börn um  til 18  ára ald -
urs.   Nú  var for eldr um ung menna  sem
urðu 16  og 17  ára  á  árinu 2006 reikn að ar
barna bæt ur  sem skýr ir  að  nokkru  leyti
hækk un barna bóta  á  milli  ára. Greidd ir
voru 7,4 millj arð ar  í barna bæt ur.
Reikn að ar vaxta bæt ur  voru  nú 5,3 millj -
arð ar  sem  er 800 millj ón um  meira  en  við
álagn ingu  í  júlí  í  fyrra.
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Staðgreiðsla opinberra gjalda 2007
Skatthlutfall staðgreiðslu 35,72%

Tekjuskattur 22,75%

Útsvar 12,97%

Skatthlutfall barna yngri en 16 ára

af launum umfram kr. 100.745 6,00%

Af vöxtum og arði 10,00%

Skattleysismörk tekjuárið 2007 1.080.067

Persónuafsláttur frá 1. janúar 2007
í einn mánuð ............................................................ kr. 32.150

í hálfan mánuð.......................................................... kr. 16.075

í 14 daga .................................................................. kr. 14.798

í eina viku ................................................................ kr. 7.399

Sjómannaafsláttur á dag .......................................... kr. 834

Hámark barnabóta 2007 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. 56.096

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. 56.096

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

Tryggingagjald, þ.m.t. markaðsgjald 5,34%

Sérstakt viðbótargjald v/sjómanna 0,65%

Kílómetragjald, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 1/2007
Kílómetragjald, gildir frá 1. 6. 2007

Almennt gjald, af fyrstu 10 þ.km, pr. km:........................ kr. 69,50

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. 2/2007 
Gildir frá 1. 6. 2007

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 17.700

Fyrir gistingu í eina nótt 11.700

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. 3/2007
Gildir frá 1. 6. 2007

Almennir dagpeningar Dagpeningar

vegna þjálfunar, 

náms o.fl.

Gisting Annað Gisting Annað

Flokkur 1 SDR 189 126 121 81

Flokkur 2 SDR 161 107 103 68

Flokkur 3 SDR 142 95 91 61

Flokkur 4 SDR 126 84 81 54

Virðisaukaskattur
Almennt skattþrep 24,5%

Sérstakt skattþrep 7,0%

Upplýsingatafla RSK
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