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Stórfyrirtæki
Umtals verð ar breyt ing ar  á skatt fram kvæmd  eru  á döf inni hér lend is.  Fjár mála -

ráðu neyt ið  hefur kunn gert  sem  lið  í ein föld un ar á ætl un ráðu neyt is ins  að  komið

verði  á  fót sér stakri stór fyr ir tækja ein ingu,  þar  sem  fram  fari álagn ing, þjón usta

og eft ir lit  með skil greind um  hópi  stærri fyr ir tækja.  Er  það raun ar  í sam ræmi  við

þró un ina  víða erlend is.  Með þess ari breyt ingu  er stig ið  merkt  skref  að  breyttri

verka skipt ingu  hjá skattyf ir völd um  í sam ræmi  við  ný við horf.

Hin  nýja stór fyr ir tækja ein ing  mun  hafa  það  að meg in mark miði  að  auka þjón -

ustu  við  stærstu fyr ir tæki  á  Íslandi  með  því  að  gera  þeim auð veld ara  að  fá  úrlausn til tek inna

álita mála  og  fá upp lýs ing ar  um túlk un  laga  og  reglna  hjá skattyf ir völd um.  Þannig verð ur auð -

veld ara  að  veita  góða þjón ustu  og  styrkja skatt fram kvæmd ina  með fyr ir byggj andi aðgerð -

um  sem  geta  eytt vafa til vik um. 

Hafa  þarf  í  huga  að  stærstu fyr ir tæk in hér lend is  starfa  við  mun flókn ara  og snar para við skipta -

um hverfi  en  áður  var,  þar  sem rekst ur  stórs  hluta  þeirra  er    í  öðrum lönd um  og sam skipti  eru

oft ast  og jafn vel ein vörð ungu  yfir landa mæri. 

Öll skatt fram töl  og skýrsl ur fyr ir tækja,  sem fyr ir fram  hafa  verið skil greind  s. s.  með hlið sjón

af  stærð,  að  heyri  undir sér staka stór fyr ir tækja ein ingu,  munu  þar  fá sams kon ar yfir ferð  og

end ur skoð un.  Þannig  verður  tryggð mark viss þjón usta  og skil virkt eft ir lit.  Slíkt  er nauð syn -

legt  vegna  ákvæða skatta laga  en einn ig  út  frá  öðrum við horf um  svo  sem sam keppn is -

sjónarmið um.

Sér hæf ing  eins  og  stefnt  er  að  er  af  hinu  góða  og  lík leg  til  að  tryggja  betur sam ræmda skatt -

fram kvæmd  sem  er  eitt  af meg in mark mið um skattyf ir valda.  Frá sjón ar hóli fram telj enda  ætti

þjón usta  að  vera  sú  sama  óháð  því  hvar fyr ir tæki  eru  skráð  til heim il is  eða  hvar atvinnu rekst -

ur  er stund að ur. Aug ljóst  er  að  með nútíma tækni er  auð veld ara að  byggja slíka þjón ustu   upp

á  einum  og  sama  stað. 

Á komandi árum munu íslensk skattyf ir völd  starfa  við breytt ar aðstæð ur   sem  taka  mið  af

þeim breyt ing um  sem  orðið  hafa  á  íslensku sam fé lagi og eru  í sam ræmi  við alþjóð lega  þróun.

Reglu legt end ur mat  áherslna  í störf um skattyf ir valda  er sjálf sagt  og eðli legt.  Með breyttum

aðstæðum  verða störfin árangursríkari og tryggja meira jafn ræði  á  milli fram telj enda. 

Skúli  Eggert  Þórðarson
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Skúli Eggert Þórðarson tók við embætti

ríkisskattstjóra þann 1. janúar síðastliðinn.
Með nýjum mönnum fylgja oftast nýjar

áherslur og á starfsmannafundi sem haldinn
var á Grand Hótel þann 5. september sl.

kynnti Skúli Eggert nýtt skipulag og fjallaði
um áherslur og markmið embættisins. 

Á bls. 8 má finna umfjöllun 
um nýtt skipulag RSK.

Ítalía - rík þjóð,
fátækt ríki
Það eru alltaf einhverjir sem eru tregir til að
borga skatta og það er ekki bara á Íslandi
sem glíma þarf við það vandamál, það er
víða pottur brotinn í þeim efnum. 
Í þessari bráðskemmtilegu grein fjallar
Sigrún Davíðsdóttir um hvernig skatta -
málum er háttað á Ítalíu, en þar í landi
hyggjast menn leita nýrra leiða í
baráttunni við skattsvikarana. 
Grein Sigrúnar er á bls. 22.
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-  Viðtalið  -
Gissur Pétursson  forstjóri  Vinnumálastofnunar



Ég  tók  við  sem forstöðumaður vinnu mála -
skrif stofu félags  mála ráðu neyt is ins  á  miðju
ári 1996,  en  hún  var  þá  hluti  af ráðu neyt -
inu.  Með lagabreytingum  voru ýmis verk -
efni sam ein uð   og  flutt  til Vinnu mála stofn -
un ar  þegar  hún  var  sett  á lagg irn ar  árið
1997,  eða  fyrir rétt um  tíu  árum.  Þar  á
meðal  voru atvinnu leys is trygg -
ing ar  sem  áður  höfðu  heyrt  undir
heil brigð is -  og trygg inga mála -
ráðu neyt ið. Atvinnu leys is bæt ur
eiga  að  virka  sem örygg is net,  en
það  á  þó  ekki  að  vera  betra  en  svo
að  það  dragi  ekki  úr  örvun  og
hvata  til  að  sækja  um  starf.  Þær
voru ótekju tengd ar  allt  þar  til  á
síð asta  ári,  en  þá  voru greidd ar
tekju tengd ar at vinnu leys is bæt ur
hér á landi  í  fyrsta  skipti. Tekju -
teng ing in virk ar  þann ig  að  fyrstu
þrjá mán uð ina  er rétt ur  til  hluta  af
fyrri laun um,  þó  að  hámarki
184.000  kr. 

Í tím ans  rás  hafa  mörg  önnur verk efni
verið  flutt  til stofn un ar inn ar  sem  ekki var
endi lega hugs að  fyrir  á  þeim  tíma.  Á síð -
asta  ári  tók Vinnu mála stofn un  t. d.  við
umsýslu fæð ing ar or lofs  og  var  sett  á  fót
sér stök skrif stofa til að sinna því verkefni.
Greiðsl ur  úr sjóðn um  nema  nú  um  átta
millj örð um króna  á  ári  og  er  fyrirsjáanlegt
að á næsta ári nýti mun fleiri sér þennan
rétt enda hefur vinnumarkaðurinn stækk -
að með aukinni atvinnuþátttöku útlend -
inga sem ávinna sér þessi réttindi á sama
hátt og aðrir.  

Útlend inga mál in  voru  ekki fyr ir ferð ar -
mikil  þegar  stofn un in  var  sett  á lagg irn ar.
Útgáfa atvinnu leyfa  var þá verk efni starfs -
manns  í félags mála ráðu neyt inu.  Flæði
útlend inga  var  á  þeim  árum tíma bund ið
og bund ið  við sér stak ar atvinnu grein ar;
fisk vinnslu  eða stór fram kvæmd ir.  Frá

árinu 1998  hefur  útgáfa atvinnu leyfa  verið
hjá Vinnumálastofnun.  Það  þótti æski -
legra  að  hafa útgáf una  á  lægra stjórn sýslu -
stigi  til  að  fyrir  hendi  væri kæru leið sem
væri  í  takt  við  þróun  í stjórn  sýsl unni.  Á
árinu 2002  fór  aðeins  að  draga  úr eft ir -
spurn  á vinnu mark aði  og atvinnu leysi  að
auk ast.   Í  beinu fram haldi  af  því  gátum  við
lokað  fyrir  útgáfu atvinnu leyfa  og  haft
þannig  nokkra  stjórn  á flæði  inn  á vinnu -
mark að inn.  Það  er  ekki  eins auð velt  núna
þar  sem  allir  af EES-svæðinu geta  komið
hing að  og leit að  sér  að  vinnu. 

Aðstæð ur  á vinnu mark aði,  bæði inn lend -
um  og alþjóð leg um,  hafa gjör breyst.
Okkur Íslend ing um  er  tamt  að tak ast  á
við vanda mál in  þegar  þau  koma  upp  en
ég  held  að  þetta  flæði  hafi raun veru lega
verið  miklu  meira  en nokk urn  gat  órað
fyrir.

Útlend ing ar  á  Íslandi  eru nú  á
þriðja  tug þús unda, tut tugu  og  eitt-
tvö þús und. At vinnu þátt tak an  er
mikil  og    við megum  reikna  með  að
af þess um  fjölda  séu 16 -17 þús und
manns  á atvinnu mark aði sem er
um 10% vinnumarkaðar.  Í Dan -
mörku  þar  sem  þessi  mál  hafa  verið
mikið  til  umræðu  er hlut ur útlend -
inga  á vinnu mark aði  um 5%.
Atvinnu hlut fall ið  er  mun  hærra  hér
á  landi  en  ekki  má  gleyma  að  við
höfum  ekki  þurft  að  eiga  við  flæði
flótta fólks  í  sama  mæli  og  hin
Norð ur lönd in.  Þar  fer flótta fólk ið
oft ast  strax  inn  í vel ferð ar kerf ið  og

svo  kannski  síðar  inn  á vinnu mark að inn.
Hér  er   vinna í  langflest um til fell um til
stað ar  fyrir útlend inga  sem hing að  koma.
Það  tel  ég  vera  ástæð una  fyrir  því  að for -
dóm ar  blossa  ekki  upp  eins  og  þeir  hafa
gert  í nágranna ríkj un um. 

Við  erum  komin  með metn að ar fulla
lög gjöf  eftir  að  sett  voru  lög  um  erlenda
starfs menn síð ast lið ið  vor.  Með  því  er  búið
að  styrkja laga ramma utan  um flæð ið  inn
á vinnu mark að inn,  bæði hefð bundna
atvinnu leyfa ferl ið, gegn um starfs manna -
leig ur  og gegn um  útselda þjón ustu starf -
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Sterkur vinnuréttur
og vel skipulagður vinnumarkaður 

Vinnumálastofnun hefur verið mikið í sviðsljósinu upp á síðkastið, fyrst og fremst vegna mikillar

aukningar á erlendu vinnuafli sem orðið hefur hér á landi á allra síðustu árum. Gissur Pétursson hefur

gegnt starfi forstjóra stofnunarinnar frá því á árinu 1997, en hann er stjórnmálafræðingur frá Háskóla

Íslands með MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu. Hér fer á eftir viðtal við Gissur þar sem hann fjallar

um stofnunina og hvernig verkefni hennar hafa þróast á þeim tíu árum sem hún hefur starfað. 

Okkur Íslend ingum  er
tamt  að tak ast  á  við

vanda mál in  þegar  þau
koma  upp  en  ég  held að

þetta  flæði hafi raun veru -
lega  verið  miklu  meira  en

nokk urn  gat  órað  fyrir 



semi. Jafn framt  því  voru  sett  skýr  ákvæði
um skrán ing ar  og upp lýs inga miðl un.
Segja má að skráningunni  hafi  ekki  verið
nægi lega  sinnt hing að  til  en  það staf ar
eflaust  oft  af þekk ing ar leysi  og ekki er
óeðli legt  að stjórn völd  taki  það  aðeins  til
sín.  Það verð ur  að  miðla breytt um aðstæð -
um  og  nýjum kröf um,  en  á ein -
hverj um tíma punkti verð ur  að
leggja mál efna legt  mat  á  að   tryggt
sé að  allir  eigi  að  vita  um  hvað
málið  snýst  og  ekki  sé leng ur  hægt
að  bera  fyrir  sig van kunn áttu.
Okkar hlut verk  er  ekki  síst  að fylgj -
ast  með  að launa greið end ur  borgi
rétt  laun.  Frek ar er ætl ast  til  að
stétt ar fé lög in  upp lýsi nýja félags -
menn um réttindi sín og  það  hafa
þau  reynt  eftir  fremsta  megni.  Það
er  að  vissu  leyti vanda mál ið  að
fólk, sér stak lega  frá Aust ur-Evr ópu,
hefur oft brengl aða  mynd  af  því
hvað  það  er  sem stétt ar fé lög  standa  fyrir
og  treysta  þeim  þar a f leið andi  ekki.  Þau
voru  hluti  af valda kerfi  og lög reglu veldi
fyrri  tíma  í þess um lönd um  og  íslensku
stétt ar fé lög in  þurfa  tíma  til  að  ávinna  sér
traust þess ara ein stakl inga. Vissu lega  felst
vanda  mál ið einn ig  í  að  oft  er  þeim  gert  að

vinna  fyrir laun um  sem  eru  undir lág -
marks laun um,  bæði launa menn  og launa -
greið end ur  eru sam mála  um  það.  Það  er
ólög legt  hér á landi  að  borga  lægri  laun  en
samið  er  um  í heild ar kjara samn ing um  og
við  erum  að  glíma  við fyr ir tæki  sem  eru  að
borga ólög leg  laun,  hvort held ur  það  eru

íslensk fyrir tæki, erlend,  eða  blanda  af
hvoru  tveggja.  Það  er reynd ar  mjög sér -
stakt og að sama skapi sterkt fyrir íslensk -
an vinnu mark að að hafa eftirlit með
þessum hætti.  Svona fyr ir komu lag  er  t. d.
ekki  við  lýði  í Sví þjóð  og  þeir  hafa  verið  í
mikl um vand ræð um.  Þar verð ur  hvert

stéttarfélag  að  gera sér stak an kjara samn -
ing  við  hvert fyr ir tæki  á  sínu félags svæði. 

Hér  er  mjög  sterk þátt taka  í stétt ar fé lög -
um,  eflaust  með  því  besta  í  heimi  eða  yfir
90%.  Það  er  mjög  gott  og  það  er  alveg
skýrt  hvaða samn ings að ili  kemur  fram
fyrir launa fólk. Vinnumarkaður inn  er  vel

skipu lagð ur  að  því  leyti  til  og  þess
vegna  er  það auð vit að kapps mál
fyrir  okkur,  hið opin bera  og sam fé -
lag ið,  að  halda  þessu skipu lagi. Það
er slæmt  til  þess  að  hugsa  að gerð -
ar  séu til raun ir  til  þess  að  brjóta
það  niður,  en félags leg und ir boð
eru auð vit að  til þess fallin  að  brjóta
niður gild andi fyr ir komu lag. Þar
gríp um  við inn í  sem ein hvers
konar hags muna að ili  þriðja  aðila,
sem  er  íslenskt launafólk, og göng -
um  í  málið  til  að  tryggja  að  hér  sé
hald ið skipu lagi  á vinnu mark að in -
um.   Við  erum hluti  af minn k andi

heimi  og  ekki  má  gleyma  því  að  þetta
flæði vinnu afls  er auð vit að  í  báðar  áttir.
Við telj um eðli legt  að  við  fáum  að  fara
hvert  um  heim  sem  er,  a. m. k.  hér  í Evr -
ópu,  og  vinna  þar  sem  okkur dett ur  í  hug.
Það  hafa  komið  upp  ýmis sjón ar mið  um
þessa  nýju lög gjöf  um starfs manna leig ur
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Fólk, sér stak lega  frá 
Aust ur-Evr ópu  hefur oft

brenglaða  mynd  af því  hvað
það er sem stétt ar félög

standa  fyrir  og  treysta  þeim
þar af leiðandi ekki

Starfs hóp ur  sem  í  áttu  sæti full trú ar  þeirra stofn ana  sem  hafa  með hönd um eft ir lit  með skrán ingu  og skyld um
útlend inga  var skip að ur  af félags mála ráð herra síð ast lið ið  haust. Mark mið ið  með skip un starfs  hóps ins  var  fyrst
og  fremst  að  efla sam vinnu  og sam ræma upp lýs ing ar  þeirra  aðila  innan stjórn sýsl unn ar  sem  hafa  þessi  mál
með hönd um.  Þessi  mynd  var  tekin  þegar hóp ur inn fund aði  í okt ób er  sl.



og þjón ustu við skipti,  sem  var hluti  af  því
að  sætta vinnu mark að inn  við stækk un
Evr ópu sam bands ins  og  hið  frjálsa  flæði.
Nú  höfum  við  tekið hönd um  saman  við
verkalýðshreyfinguna og  erum nýbyrj uð
með verk efn ið „Allt  í  ljós”.  Með  því vilj um
við  ná  utan  um skrán ing una  og fyr ir tæk -
in  sem  eru  ekki  að  sinna  henni og beinum
við sjón um okkar sérstaklega að
fyrirtækjum í bygg ingar iðnaði. 

Menn  hafa  ýmsar skoð an ir  á  því hvern -
ig  átti  að  nýta aðlög un ar frest inn  til fulln -
ustu og  ég  var  t. d. sjálf ur tví stíg andi  yfir
því. Með  þessu  var  líka  orðið  við  kröfu
frá sam tök um atvinnu rek enda  um  að
stytta umsókn ar ferl ið, en það  tók  of lang -
an  tíma.  Hjól atvinnu lífs ins  þurftu  að snú -
ast  miklu hrað ar. 

Ég  tel  að  nú  þurfi  að  koma  reynsla  á
fram kvæmd þess ara  nýju  laga  sem  okkur
er  gert  að  vinna  eftir,  þ. e. lag anna  um
starfs manna leig ur  og  erlenda starfs menn,
og lag anna  um skrán ingu. Þess ar regl ur
um skrán ing ar skyld u  gilda  að  minnsta
kosti  til ársins 2009.

Ef  menn  taka hönd um  saman  á  að  vera
hægt  að  ná  utan  um  þetta verkefni.  Þar
erum  við  líka  að  tala  um sam vinnu  við
aðrar lyk il stofn an ir s.s. útlend inga stofn -
un, skattyf ir völd  og lög regl una.  Allar þær
stofn an ir  sem  helst  koma  að þess um
málum  þurfa  að laga sig að breytt um
aðstæðum og end ur skipu leggja að ferða  -
fræði  sína. Með því að taka hönd um
saman má án efa ná góðum árangri,  betri
þjón ustu  og virk ara eft ir liti.  
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Unnur Sverrisdóttir forstöðumaður
stjórnsýslu sviðs Vinnumálastofnunar 

og Baldur Aðalsteinsson verkefnastjóri
skráninga og útgáfu atvinnuleyfa.

Ástandið á íslenskum vinnumarkaði hefur breyst mjög mikið síðustu ár eins og þessi
súlurit bera með sér. Atvinnuleysi hefur minnkað og að sama skapi hefur fjöldi
útgefinna atvinnuleyfa til útlendinga margfaldast á örfáum árum.

Meðalatvinnuleysi 1998-2006

Fjöldi atvinnuleyfa og skráninga



Á starfs manna fundi  sem hald inn  var  á
Grand  Hótel 5. sept emb er 2007  var  nýtt
skipu lag  RSK kynnt en það hafði verið
staðfest af Fjármálaráðuneytinu 31. ágúst.

Í  nýju skipu lagi  er störfum emb ætt is ins
skipt  í fjór ar meg in stoð ir, skatta svið,
stjórn sýslu svið,  tækni- og áætl ana svið  og
fyr ir tækja skrá. Jafn framt  er rekst ur skrif -
stofu, starfs manna-,  fræðslu-  og örygg is -
mál, árs reikn inga mál  og yfir lög fræð ing ur
til greindur sér stak lega.

Meg in áherslur rík is skatt stjóra  eru:
• sam ræmi  í skatt fram kvæmd
• veita góða þjónustu
• skilvirk afgreiðsla stjórnsýsluerinda
• öruggt skráarhald
• skil virkt skatt eft ir lit
• öruggur rekstur tölvukerfa
• hagkvæmni í rekstri
• fjárlög séu virt
Í  nýju skipu lagi  er svið um fækk að  og verk -
efn um skip að  með  öðrum  hætti. Þjón -

ustu svið, eft ir lits svið, þró un ar svið  og rétt -
ar svið  voru  lögð  niður  en  í  þeirra  stað
voru stofn uð  ný  svið, skatta svið, stjórn -
sýslu svið  og  tækni-  og áætl anasvið.  Ekki
var  ráðið  í stöð ur for stöðu manna  sem
látið  hafa  af störf um  en deild ar stjór um
fjölg að  og  þeir gerðir til lögu lega sjálf stæð -
ari.  Með þess um  hætti  er  meiri vald dreif -
ing, boð leið ir  skýr ari  og ákvarð ana taka
skil virk ari. 

Fag deild ir  sem  áður  höfðu  verið lagð ar
niður  eru  nú end ur vakt ar  og  í und ir bún -
ingi  er  að  koma  upp þjón ustu veri  til  að
betur  sé  unnt  að  sinna símaþjónustu. 
Til færsl ur  voru nokkr ar  á  ýmsum mála -
flokk um,  svo  sem alþjóða mál um  og  rekstri
árs reikn inga skrár.  Engum starfs manni  var
sagt  upp  vegna skipu lags breyt inganna  en
nokkr ir starfs menn  voru færð ir  til  vegna
verk efna til flutn inga  og  eins  í hag ræð ing -
ar skyni. 

Á stjórn sýslu sviði  eru lög fræði deild  og
úrskurða deild  og sömu leið is verð ur
alþjóða  mál um sinnt þar. Lög fræði deild
fer  m. a.  með túlk un rétt ar reglna, und ir býr
gerð  almennra skatt mats reglna  og  sér  um
að  gefa bind andi  álit. Úrskurða deild ann -
ast  m. a.  afgreiðslu skatt er inda, úrskurð ar
stjórn sýslu kær ur  og end ur ákvarð ar  í  mál -
um  frá skatt rann sókn ar stjóra rík is ins.
Verk efni  er  snúa  að alþjóða mál um  og
erlend um sam skipt um  hafa  verið  færð   í
rík ara  mæli yfir  á stjórn sýslu svið.
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Nýtt 
skipulag

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri kynnti nýtt
skipulag RSK.

Und an farna mán uði  hefur  farið  fram athug un  á verk lagi  og skipu -
lagi emb ætt is rík is skatt stjóra. Þró un ar svið  var  m. a.  stofn  að  til  þess
að  greina verk þætti  hjá stofn un inni  og  gera verk ferla  ásamt  því  að
kostn að ar greina  ýmsa verk þætti. Jafn framt  hafa áhersl ur emb ætt -
is ins  verið end ur metn ar  þar  sem sér stak lega  hefur  verið  hugað  að
hinum fag lega  þætti með  það  fyrir  augum  að  hann  yrði styrkt ur  með
breyttu verk lagi  og  nýju skipu lagi. Nið ur stað an  af þess um athug un -
um  varð  sú  að  unnt  væri  að  ná  meiri hag kvæmni  í  rekstri emb ætt is -
ins  og  um  leið  að  styrkja  faglega  þætti með breyttu skipu lagi. 
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Yfirlögfræðingur/setuskattstjóri
Steinþór Haraldsson

Ársreikningaskrá
: Úrskurðir Guðmundur Guðbjarnason

Eftirlit: Geir Geirsson 

Öryggismál
Ari Ísberg 

Öryggisstjóri

Mannauðsmál
Inga Hanna Guðmundsdóttir

Starfsmannastjóri

Rekstrarskrifstofa
Ásgeir Heimir Guðmundsson

Skrifstofustjóri

Stjórnsýslusvið 
 Guðrún Jenný Jónsdóttir

Forstöðumaður

Skattasvið 
 Ingvar J. Rögnvaldsson

Vararíkisskattstjóri

Tækni- og áætlanasvið 
 Jens Þór Svansson

Forstöðumaður

Alþjóðamál 

Lögfræðideild

 Bjarni Amby Lárusson

Úrskurðadeild

 NN

Tekjuskattsdeild

Elín Alma Arthúrsdóttir 

Álagningardeild

 Karl Óskar Magnússon

Eftirlitsdeild 

 Aðalsteinn Hákonarson

Gjaldadeild

Jóhannes Jónsson

Staðgreiðsludeild

Grétar Þór Kristinsson

Þjónustuver

Esther Sigurðardóttir

Virðisaukaskattsdeild

 Jón Guðmundsson

Áætlanadeild

Guðni Björnsson

Upplýsingatæknideild

Ævar ísberg

Vélbúnaðardeild

 Brigitte M. Jónsson

Fyrirtækjaskrá
 Skúli Jónsson
Forstöðumaður

 Ársreikningaskrá
, Móttaka skráning 

 og miðlun ársreikninga

Félagaréttur

 Svala Hilmarsdóttir

Hlutafélagaskrá

Benedikt Þórðarson 

Skráningardeild

.  Sigríður L Lúðvíksdóttir

Prentun og hönnun 

Fræðslumál
Hrefna Einarsdóttir 

Fræðslustjóri

RÍKISSKATTSTJÓRI
Skúli Eggert Þórðarson

Tækni-  og áætl ana svið  fer  með  mál  er
snúa  m. a.  að vél bún aði  fyrir skatt kerf ið  og
rekstri hug bún að ar kerfa  ásamt áætlana-
og skipu lags mál um. Svið ið skipt ist  í upp -
lýs inga tækni deild, vél bún að ar deild  og

áætl ana deild  en  undir svið ið fell ur einn -
ig þjón ustu ver,  sem ráð gert  er  að  taki  til
starfa  í byrj un  árs 2008. 

Upp lýs inga tækni deild   sér  um hug bún -
að ar mál,  m. a. rekst ur hug bún að ar kerfa

skatt kerf is ins, við hald  þeirra, end ur nýj -
un  og nýsköp un,  þróun raf rænn ar þjón -
ustu  og  umsjón raf rænn ar upp lýs inga -
miðl un ar  og vef þjón ustu,  gerð  og rekst ur
kerfa  fyrir raf ræn skatt skil  og  aðra raf ræna

Á fundinum 5. september sl.voru forsendur fyrir breyttu skipulagi  raktar og starfsmenn hlýddu á.
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þjón ustu  og  mótun  stefnu  í upp lýs inga -
tækni  fyrir skatt fram kvæmd. Vél bún að ar -
deild  hefur  umsjón  með tölvu kerf um
emb ætt is ins, stað ar neti  og víð neti skatt -
kerf is ins,  gerir áætl an ir  og  semur  um  kaup
á vél bún aði  fyrir skatt kerf ið. 

Áætl ana deild  gerir árleg ar eft ir lit sá ætl -
an ir,  fer  með sam ræm ingu  á skatt eft ir liti
skatt stjóra  og  hefur  umsjón  með  gerð leið -
bein inga  og verk lags reglna  fyrir skatt eft ir -

lit.  Einn ig  fer áætl an deild  með þró un ar -
og skipu lags mál,  þ. m. t. kostn að ar grein -
ingu, árang urs mæl ing ar  og stefnu mót un -
ar vinnu emb ætt is ins. Mikl ar  vonir  eru
bundn ar  við þjón ustu ver ið,  sem  mun  taka
til  starfa  á  næsta  ári. Því  er ætlað  að  svara
öllum fyr ir spurn um  er ber ast sím leið is
auk  þess  að  svara inn komn um tölvu pósti
og  veita  almenna ráð gjöf  til skatt að ila.
Hluti verkefna ársreikningaskrár, móttaka,

skráning, skönnun og miðlun ársreikn -
inga eru færð til fyrirtækjaskrár en þau
verkefni falla vel að meginstarfsemi
hennar,   sem  er  að  sjá  um hluta fé laga -
skrán  ingu  og  önnur  mál  sem  snerta skrán -
ingu, varð veislu  og miðl un upp lýs inga
um atvinnu starf semi  til við skipta lífs ins
og almenn ings.

Við skipulagsbreytingar hjá RSK hafa orðið nokkrar mannabreytingar. Grétar Þór Kristinsson og Karl Óskar Magnússon hafa verið ráðnir deildarstjórar í
staðgreiðsludeild og álagningardeild og Ævar Ísberg í upplýsingatæknideild. Þeir hafa allir starfað hjá skattyfirvöldum árum saman.

Meg in áherslur rík is skatt stjóra  eru:

• sam ræmi  í skatt fram kvæmd
• veita góða þjónustu

• skilvirk afgreiðsla stjórnsýsluerinda
• öruggt skráarhald

• skil virkt skatt eft ir lit
• öruggur rekstur tölvukerfa

• hagkvæmni í rekstri
• fjárlög séu virt
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Aftur  til  RSK
Elín  Alma Art húrs dótt ir hefur  tekið  við deild -

ar stjóra stöðu  á skatta sviði  frá 1. okt ób er 2007.  Elín  Alma

hefur  til  margra  ára starf að að skattamálum frá ýmsum

hliðum.  Fyrst  hjá skatt stof unni  í Vest manna eyj um  um nokk -

urra  ára  skeið,  síðan  hjá skatt stof unni  í Reykja vík  í  tvö  ár  eða

þar  til  hún  réðst  til  starfa  hjá rík is skatt stjóra  á  árinu 1992. Árið

1996  tók  hún  sæti  í yfir skatta nefnd  og  er  nú  eftir tæp lega  tólf

ára  hlé  komin  aftur  til  starfa  hjá rík is skatt stjóra.

Aftur  til  RSK

Jón Guð munds son hefur  tekið  við deild ar stjóra -

stöðu  á skatta sviði  frá 1. okt ób er 2007.  Jón  hefur  eins  og  Elín

Alma starf að  við skattamál  um ára tuga  skeið,  eða  allt  frá  árinu

1971  þegar  hann  hóf  störf  hjá skatt stof unni  í Reykja vík.

Hann  færði  sig  yfir  til rík is skatt stjóra  árið 1978  og starf aði  þar

sam fellt  til árs ins 1994  en síð ustu  árin  hafði  hann  með hönd -

um for stöðu virð is auka skatts skrif stofu.  Það  var  svo  á árinu

1994  að  hann  fór  til fjár mála ráðu neyt is ins  og  hefur starf að

þar  um 13  ára  skeið.  Hann  hefur  nú  snúið  aftur  til rík is skatt -

stjóra  og  tekur  upp  sitt  fyrra  starf  við  að  stýra virð is auka skatts -

fram kvæmd inni. 

Est her Sig urð ar dótt ir er  ein  af  þeim  sem  nú

hafa  snúið  aftur  til  starfa  hjá rík is skatt stjóra. Esther  kom  fyrst

til  starfa  hjá embættinu árið 1988  og starf aði  þá  sem upp lýs -

inga full trúi  í stað greiðslu deild,  en  það  var  fyrsta  árið  sem

stað greiðsla  var  tekin  upp  hér  á  landi.  Eftir  að  hafa starf að í  tíu

ár  hjá emb ætt inu  fór  hún  til  starfa  sem fram kvæmda stjóri

Umhyggju  um  tveggja  ára  skeið  en  eftir  það starf aði  hún

fyrir Nor rænu ráð herra nefnd ina,  m. a.  sem verk efna stjóri  Halló

Nor den  á  Íslandi.  Nú  hefur  hún  tekið  við deild ar stjóra starfi

þjón ustu vers rík is skatt stjóra  sem  verið  er  að  setja  á  fót.
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Fjármagnstekju-
skatturinn

- sjá grein bls. 9

Vi›tali›:

Lægra
skatthlutfall
brei›ari 
skattstofna
– Fri›rik Sophusson

fjármálará›herra

FRÉTTABLAÐ

SEPTEMBER 1996

Vi›tali›:

Lægra
skatthlutfall
brei›ari 
skattstofna
– Fri›rik Sophusson

fjármálará›herra

Fjármagnstekju-
skatturinn

- sjá grein bls. 9

Umboðsmaður Alþingis og skattamálin

Niðurstöður úr eftirlitsátaki

Tíund – sögulegt ágrip

FRÉTTABLAÐFRÉTTABLAÐ OKTÓBER 1997

Skat t lagning
le igutekna

Annat ími  á
skat tstofum

Útgáfa jöfnunar-
h lutabréfa

T ímafrest i r  vegna
endurákvörðunar

Skat t lagning
le igutekna

Annat ími  á
skat tstofum

Útgáfa jöfnunar-
h lutabréfa

T ímafrest i r  vegna
endurákvörðunar

OKTÓBER 1997 FRÉTTABLAÐ MAÍ  1998

Skattur á
fjármagnstekjur –

rúmir tveir milljarðar

í staðgreiðslu

Skatta-
sniðganga

Við megum ekki
dragast aftur úr
Garðar Valdimarsson
ríkisskattstjóri í viðtali

Skattframtalið
og upplýsingasamfélagið

Enn um
kvótann

Skipulags-
breytingar í fjár-
málaráðuneytinu

NÓVEMBER 1998FRÉTTABLAÐ

Magnús Pétursson
ráðuneytisstjóri í viðtali

Breytingar á lögum um yfirskattanefnd
Staðgreiðslan í 10 ár

Breytingar á lögum um yfirskattanefnd
Staðgreiðslan í 10 ár

Magnús Pétursson
ráðuneytisstjóri í viðtali

www.rsk.is
Sjá allt um heimasíðu

RSK á bls. 5

www.rsk.is
Sjá allt um heimasíðu 

RSK á bls. 5

MAÍ 1999FRÉTTABLAÐ

Me›al efnis

Brot í bankamúrinn

Tali› fram á netinu

Vi›tal vi› Indri›a H.
fiorláksson n‡skipa›an
ríkisskattstjóra

Skattlagning dánarbúa

n‡tt skipurit rsk

NÓVEMBER 1999FRÉTTABLAÐ

Upplýsingaskylda banka – Hlutabréf á undirverði

Í vinnuskiptum hjá Dönum – Þjónusta skattkerfisins
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Álagningin 1999

MAÍ 2000FRÉTTABLAÐ

Einstaklingsrekstur 
eða einkahlutafélag?

Adam Smith 
og ný viðhorf til
skattlagningar

Hlutabréfavalréttur

Sjómannaafsláttur
– Áhrif breytinga í

sjávarútvegi

Um tvísköttunar-
samninga

Viðtalið:
Guðríður Júlíusdóttir 

á skattstofunni í
Reykjavík

Fólk í fyrirrúmi

Álagningin 2000

Endurgreiðsla
virðisaukaskatts vegna

íbúðarhúsnæðis

Viðtalið:
Guðrún Björg Bragadóttir

skatteftirlitsfulltrúi í
Kaupmannahöfn

F R É T T A B L A Ð  R S K  Á G Ú S T  2 0 0 0

Fólk í fyrirrúmi

Álagningin 2000

Endurgreiðsla
virðisaukaskatts vegna

íbúðarhúsnæðis

Viðtalið:
Guðrún Björg Bragadóttir

skatteftirlitsfulltrúi í
Kaupmannahöfn

F R É T T A B L A Ð  R S K  M A R S  2 0 0 1

Verðlagning í viðskiptum skyldra aðila

Um skattheimtu og sanngirni

Íslenska skattkerfið og alþjóðavæðing

Brýnt að bæta málsmeðferðarreglurnar

Álagning lögaðila 2000

F R É T T A B L A Ð  R S K  Á G Ú S T  2 0 0 1

Álagning á einstaklinga 2001

Framtalsgerð á nýrri öld

Skattsvik og nýjar

undanskotsaðferðir

Gjaldþrotaskipti og

virðisaukaskattur

Maurice Lauré

Skatteftirlit við 
breyttar aðstæður

Frumvarp um skattalaga-
breytingar á haustþingi

Breytingar á www.rsk.is

Viðtalið:
Baldur Guðlaugssson

ráðuneytisstjóri
í fjármálaráðuneytinu

Maurice Lauré

Skatteftirlit við 
breyttar aðstæður

Frumvarp um skattalaga-
breytingar á haustþingi

Breytingar á www.rsk.is

Viðtalið:
Baldur Guðlaugssson

ráðuneytisstjóri
í fjármálaráðuneytinu

F R É T T A B L A Ð  R S K  N Ó V E M B E R  2 0 0 1

Viðtalið:
Ólafur Nilsson, 

löggiltur endurskoðandi

Að telja fram með lottómiða

Ástir, morð og skattar

Ársreikningar, skattskil og útgáfa
hlutabréfa í erlendum gjaldmiðli

Afnám verðbólgureikningsskila

Viðtalið:
Ólafur Nilsson, 

löggiltur endurskoðandi

Að telja fram með lottómiða

Ástir, morð og skattar

Ársreikningar, skattskil og útgáfa
hlutabréfa í erlendum gjaldmiðli

Afnám verðbólgureikningsskila

F R É T T A B L A Ð  R S K  A P R Í L  2 0 0 2F R É T T A B L A Ð  R S K  A P R Í L  2 0 0 2 F R É T T A B L A Ð  R S K  Á G Ú S T  2 0 0 2F R É T T A B L A Ð  R S K  Á G Ú S T  2 0 0 2

Skattstofa
Reykjavíkur

80 ára

Nýskipaður
skattstjóri

á Ísafirði

Ríkisskattstjórar
Norðurlanda

í Stykkishólmi

Álagning á einstaklinga

Jöfnuður og jafnrétti

Óheimilar lánveitingar

F R É T T A B L A Ð  R S K  D E S E M B E R  2 0 0 2F R É T T A B L A Ð  R S K  D E S E M B E R  2 0 0 2
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Tíund í 20 ár

Með útgáf u blaðs vildi ríkisskattstjóri  stuðla  að auk inni upp lýs -
inga miðl un  á  milli starfs manna skattyf ir valda  og   auk  þess  koma
upp lýs ing um á fram færi  við stofn an ir, fyr ir tæki  og fjöl miðla.
Und ir bún ing ur  að  útgáfu blaðs ins  hafði  verið frek ar skamm ur  en
ákvörð un  um  að  gefa  út frétta blað rík is skatt stjóra  var  tekin
snemma sum ars 1987. Árið  sem blað ið  hóf  göngu  sína starf aði rit -
nefnd  að  útgáfu blað s ins  en  frá  árinu 1988  til ársins 1992 rit stýrði
Rík arður Rík arðs son blað inu  en  hann  hafði  áður  átt  sæti  í rit -
nefnd inni.  Hrefna Ein ars dótt ir  hefur verið rit stjóri blaðs ins  frá
árinu 1993. 

Tíund  hefur  komið  út  með reglu bundn um  hætti síð ustu  ár,
þrjú tölu blöð  á  ári, 32  síður  en  hefur  nú  verið stækk að  í 40  síður.
Blaðið  hefur  á und an förn um  árum  fest  sig  í  sessi  sem upp lýs inga -

rit  um verk efni skattyf ir valda   á hverj um  tíma  og  einnig sem
fræði rit  um skatta leg mál efni. Sömu leið is  hafa  verið birt ar
ýmsar tölu leg ar upp lýs ing ar, fjall að  um  úrskurði  og  dóma  sem
geng ið  hafa  í skatta mál um  og  gerð  grein  fyrir  þróun skatt lagn -
ing ar  í  ýmsum ríkj um. 

Stefnt  er  að  því  að Tíund  verði  áfram vett vang ur miðl un ar fróð -
leiks  og hag nýtra upp lýs inga  um skatta mál  og  skyld  efni.  Af
með fylgj andi for síðum  af  þeim tölu blöð um Tíund ar  sem  gefin
hafa  verið  út,  má  glöggt  sjá  að  í  46 tölu blöð unum  sem  út  hafa
komið  hefur  víða  verið grip ið  niður varð andi  menn  og mál efni.
Blað ið  mun  með tím an um  verða fjöl skrúð ug heim ild  um  sögu
skatt lagn ing ar  á  Íslandi. 

SEÞ

Á myndinni eru Hrefna Einarsdóttir
ritstjóri ásamt Loga Halldórssyni sem
sér um hönnun og umbrot blaðsins.

g•âÇw • EC öÜ
Tíund, frétta blað rík is skatt stjóra  hefur  komið  út  í  rétt tut tugu  ár en  

það var í ágúst lok 1987  sem  fyrsta tölu blað ið  kom  úr prent un.  Á þess um
tíma  stóð  yfir und ir bún ing ur  að upp töku  á stað greiðslu opin berra  gjalda.

Eins  og  gefur  að  skilja  voru  fyrstu tölu blöðin helg uð  þeim  miklu 
breyt ing um  sem fyr ir sjá an legt  var  að stað greiðsl an  hefði  á starfsemi

skattyfirvalda og á inn heimtu opin berra  gjalda. 
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For saga  þessa  máls  er  sú  að  í  ágúst 2003 rit -
aði rík is skatt stjóri ákvarð andi  bréf  um
skatta lega  stöðu  aðila  þegar  um  væri  að
ræða  leigu  á  erlendu vinnu afli.  Í  því  bréfi
kemur  fram  að skatt skylda  erlendu starfs -
mannanna  sem hing að  til  lands  koma
bygg ist  annað  hvort  á 1.  gr.  laga  nr.
90/2003,  um tekju skatt,  eða 1.  tölul. 3.  gr.
sömu  laga,  -  þ. e.  þeir  bera skatt skyldu  hér
á  landi  af  þeim laun um  sem  þeir  fá  fyrir
vinnu  sem  innt  er  af  hendi  á  Íslandi.   Þá
kemur enn frem ur  fram  í bréf inu  að  meta
þurfi  í  hverju  og  einu til viki  hver  hafi  stöðu
launa greið anda  í skiln ingi  laga  nr. 45/1987,
um stað greiðslu opin berra  gjalda.   Almennt
megi  gera  ráð  fyrir  því  að  hinn inn lendi
aðili  hafi  hana  en  það  sé  þó  ekki  algilt. Vís -
aði rík is skatt stjóri  til  ákvæða grein ar gerð -
ar  með frum varpi  er  varð  að  lögum  nr.
145/1995  þar  sem  mælt  var  fyrir  um breyt -
ing ar  á 1.  tölul. 3.  gr.  laga  nr. 90/2003  og
kemur  fram  að  skýra  beri 3.  og 7.  gr.  laga  nr.
45/1987,  um stað greiðslu opin berra  gjalda,
í sam ræmi  við  ummæli  í grein ar gerð.

Mála vext ir  í  dómi Hæsta rétt ar  eru  þeir  að
áfrýj andi stofn aði  útibú  hér  á  landi  vegna

verk taka starf semi sinn ar  við virkj un ar -
fram kvæmdir. Áfrýj andi leit aði  til starfs -
manna leiga  í Portú gal  og  fékk  starfs menn
þaðan  til  að  starfa  hér  á  landi  við virkj un -
ar fram kvæmd irn ar.  Á grund velli ákvarð -
andi  bréfs rík is skatt stjóra  og  með  vísan
til til heyr andi laga á kvæða end ur ákvarð aði
skatt stjórinn  í Reykja vík skila skylda stað -
greiðslu  og trygg inga gjalds stofn  hjá úti búi
áfrýj anda  á  Íslandi  vegna  júlí-  og ágúst -
mán að a 2003  þar  sem áfrýj andi  hafði  ekki
stað ið  skil  á stað greiðslu  skatta  vegna
starfs manna  sem fengn ir  voru  frá starfs -
manna leig un um. Úrskurð ur skatt stjóra
var kærð ur  til yfir skatta nefnd ar  sem stað -
festi  úrskurð skatt stjóra  með  þeim rök -
stuðn ingi  að  með hlið sjón  af aðdrag anda
að  þeim laga breyt ing um  og sjón ar mið -
um  í lög skýr ing ar gögn um  yrði  að  líta  til
almennra  ákvæða tví skött un ar samn inga
og við tek inn ar túlk un ar  þeirra  á alþjóð leg -
um vett vangi  með til liti  til  útleigu  á
vinnu afli,  m. a. sam kvæmt  því  sem  ráðið
yrði  af athuga semd um  við samn ings fyr ir -
mynd  OECD. Yfir skatta nefnd  tók  fram
að áfrýj andi  bæri  ábyrgð  og  áhættu  af
verk efni  sínu  hér  á  landi  og  færi  með
stjórn un ar-  og verk stjórn ar vald  yfir  hin -
um  út leigðu starfs mönn um  og að  þeir
inntu  störf  sín  af  hendi  á fram kvæmda -
svæði  sem  væri  undir  stjórn  og  ábyrgð
áfrýjanda.  Að  auki  tæki  greiðsla áfrýj anda
til starfs manna leigu fyr ir tækj anna  fyrst  og
fremst  mið  af vinnu magni  og  að  allur
kostn að ur  vegna  ferða starfs mannanna
væri greidd ur  af áfrýj anda. Síð ast  en  ekki

síst  hefði áfrýj andi tek ist  á hend ur til -
tekna  ábyrgð  á launa greiðsl um  til starfs -
mannanna.  Að  öllu  þessu  virtu  yrði  að
fall ast  á  það  með skatt stjóra  að áfrýj andi
væri launa greið andi starfs mannanna  í
skatta legu til liti  og  bæri  að  standa  skil  á
stað greiðslu  vegna  launa  þeirra.

Að fengn um  úrskurði yfir skatta nefnd ar
stefndi áfrýj andi  íslenska rík inu  og krafð -
ist ógild ing ar  á  úrskurði yfir skatta nefnd -
ar.  Í  úrskurði hér aðs dóms  kemur  fram  að
eðli legt  sé  að lagð ur  sé  sami skiln ing ur  í
hug tak ið launa greið andi  og lagð ur  er  í
hug tak ið vinnu veit andi  í 2.  mgr. 15.  gr.
tví skött un ar samn ings  Íslands  og Portú -
gals.  Þá  kemur einn ig  fram  að skattyf ir -
völd  hafi heim ild ir  til  að  meta  hver  sé
raun veru leg ur launa greið andi  í skatta leg -
um skiln ingi.  Að  öllum gögn um máls ins
virt um  taldi hér aðs dóm ur  ekki  ástæðu  til
að  hnekkja  mati yfir skatta nefnd ar,  en full -
nægj andi  gögn  til  að  meta  hver  væri raun -
veru leg ur launa greið andi  í skatta legu til -
liti  voru  lögð  fyrir nefnd ina.

Útibúið áfrýj aði hér aðs dómin um  til Hæsta -
rétt ar sem  eins  og  fyrr  segir  kvað upp  dóm  sinn
þann 20. sept em b er síð ast liðinn.

Fyrir Hæsta rétti krafð ist áfrýj andi aðal -
lega  þess  að úrskurð ur skatt stjóra  yrði
felld ur  úr  gildi  sem  og úrskurð ur yfir -
skatta nefnd ar  en  til  vara  að nið ur staða
fram an greindra  úrskurða  þess  efnis  að
honum  bæri  að  standa skil á stað greiðslu
vegna  launa portú galskra starfs manna
starfs manna leiga  yrði  felld  úr  gildi.  Byggði
áfrýj andi  á  því  að form leg ir ágall ar  hefðu
verið  á með ferð máls ins  hjá skattyf ir völd -
um (skatt stjóra  og yfir skatta nefnd).  Meðal
ann ars  hefði skatt stjórann  í Reykja vík
brost ið  vald  til  að  fara  með  málið  þar  sem
mál efni úti bús áfrýj anda  heyrðu  undir
skatt stjóra Aust ur lands um dæm is.  Þá  hefði

Leiga á erlendu vinnuafli
- staðgreiðsla

D Ó M U R  H Æ S TA R É T TA R  Í S L A N D S Þ A N N  2 0 .  S E P T E M B E R  2 0 0 7

Þann 20. sept emb er síð ast lið inn  kvað Hæsti rétt ur

Íslands  upp  þann  dóm  að áfrýjandi,  útibú  á  Íslandi,

væri  ekki launa greið andi starfs manna  sem komu

hing að  til  lands  á  vegum starfs manna leiga  til  starfa

hjá útibúinu.

GUÐRÚN JENNÝ 
JÓNSDÓTTIR
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sami starfs mað ur skatt stjóra  sent fyr ir -
spurn ar bréf, boð un ar bréf  og  að  lokum
úrskurð að  í mál inu – starfs mað ur inn  hefði
verið van hæf ur  að  úrskurða  í mál inu
vegna  fyrri  afskipta  sinna  af  því.  Þá  hélt
áfrýj andi  því  fram  að úrskurð ur yfir skatta -
nefnd ar  væri ógild ur  þar  sem  honum
hefði  ekki gef ist nægi legt svig rúm  til  að  tjá
sig  um sam komu lag  sitt  og Alþýðu sam -
bands  Íslands  frá  því  í okt ób er 2003. Máls -
ástæðu  er  á  því sam komu lagi bygg ir  hafi
rík is skatt stjóri  ekki hald ið  fram  fyrir yfir -
skatta nefnd  en  engu  að  síður  hafi úrskurð -
ur yfir skatta nefnd ar  meðal ann ars  verið
reist ur  á ákvæð um  í  þessu sam komu lagi.

Hæsti rétt ur hafn ar  því  að form leg ir ágall -
ar séu  á  úrskurði skatt stjóra  og  úrskurði
yfir skatta nefnd ar.  Vísar dóm ur inn  til  þess
að  útibú áfrýj anda  er  skráð  í Reykja vík  og
að skatt leggja  beri  það  í  umdæmi skatt -
stjórans  í Reykja vík. Skýra  verði  ákvæði 
3.  mgr. 89.  gr.  laga  um tekju skatt,  nr.
90/2003  með hlið sjón  af ákvæð um  VII.
kafla  laga  um hluta fé lög,  nr. 2/1995,  sem
og 2.  gr.  og 2.  mgr. 89.  gr.  laga  um tekju -
skatt.  Þá  kemur  fram  í  dómi Hæsta rétt ar
að van hæf is á stæð ur  a.  til  g.  liða 5.  gr.  laga
um með ferð einka mála,  nr. 91/1991,  hafi

ekki  átt  við  um starfs mann skatt stjóra  og
að  ekki  hafi  verið  fyrir  hendi  önnur  atvik
eða aðstæð ur  sem  væru falln ar  til  þess  að
draga  í  efa óhlut drægni  hans. Hæsti rétt ur
vísar  því enn frem ur  á  bug  að áfrýj anda
hafi  ekki  verið gef inn kost ur  á  að  tjá  sig
nægj an lega  um sam komu lag  við Alþýðu -
sam band ið  þar  sem  hann  hafi sjálf ur  verið
aðili  að  umræddu sam komu lagi  og  væri
því full kunn ugt  um  efni  þess.
Vara kröfu  sína  byggði áfrýj andi  á  því  í
fyrsta  lagi  að  þeir starfs menn  sem  dvelja
hér  á  landi skem ur  en 183  daga  á 12 mán -
aða tíma bili  séu  ekki skatt skyld ir  hér sam -
kvæmt ákvæð um tví skött un ar samn ings
milli  Íslands  og Portú gals.  Í  öðru  lagi  sé
það við kom andi starfs manna leiga  sem  sé
launa greið andi starfs mannanna sam -
kvæmt 3.  og 7.  gr.  laga  um stað greiðslu
opin berra  gjalda,  nr. 45/1987,  og  í  þriðja
lagi  felur  krafa  um  að áfrýj andi  skili stað -
greiðslu  af laun um  umræddra starfs -
manna  í  sér  brot  á jafn ræð is reglu.

Hæsti rétt ur  vísar  til  þess að sam kvæmt 2.
mgr. 15.  gr. tví skött un ar samn ings  milli
Íslands  og Portú gals  skuli ein göngu skatt -
leggja vinnu laun  í heim il is fest ar ríki  séu
þrjú skil yrði upp fyllt;

• við tak and inn  dvelji  ekki leng ur  en
183  daga  á sér hverju 12 mán aða
tíma bili  í vinn u rík inu,

• end ur gjald ið  sé  greitt  af  eða  fyrir
hönd vinnu veit anda  sem  ekki  er
heim il is fast ur  í vinn u rík inu,

• end ur gjald ið  sé  ekki gjald fært  hjá
fastri starfs stöð  sem vinnu veit and -
inn  hefur  í vinn u rík inu.

Þá  kemur  fram  í dóm in um  að  líta  eigi  til
athuga semda  með sam nings fyr ir mynd
OECD  þar  sem  fram  kemur  að 2.  mgr. 15.
gr.  beri  að  túlka  þannig  að vinnu veit andi
í  þessu sam bandi  sé  sá  sem  á  rétt  til  þess
verks  sem  til verð ur  við vinn una  og  beri  á
því  ábyrgð  og  áhættu.  Þegar  um  sé  að
ræða alþjóð lega  útleigu  á vinnu afli  séu
þess ar heim ild ir  almennt  hjá  þeim  sem
unnið  er  fyrir, þó verði að kanna þetta  í
sér hverju til felli.  Þá  segir  í  dómi Hæsta rétt -
ar  að hlut verk, rétt indi  og skyld ur vinnu -
veit anda  séu marg þætt  og  þegar  um  sé  að
ræða  útleigu  á vinnu afli skipt ist  þau  milli
fleiri  aðila.  Þá  kemur einn ig  fram  hjá
Hæsta rétti  að  öll  þau  atriði  sem  nefnd  eru
í athuga semd um  með samn ings fyr ir mynd
OECD  og  skipta  máli  við ákvörð un  þess
hver telj ist vinnu veit andi  í merk ingu 2.



mgr. 15.  gr. samn ings fyr ir mynd ar inn ar,
séu  í hönd um áfrýj anda. Sam kvæmt  þessu
væru portú gölsku starfs menn irn ir skatt -
skyld ir  hér  á  landi  sbr. 1.  tölul. 3.  gr.  laga
um tekju skatt,  nr. 90/2003.

Hæsti rétt ur  vísar  til  þess  að  lög  um
stað greiðslu opin berra  gjalda  leggi marg -
vís leg ar skyld ur  á launa greið anda  eða
þann  sem ann ist milli göngu  á launa -
greiðsl um  og  sé  það hug tak  þrengra  en
hug tak ið vinnu veit andi  og  ekki  eins marg -
þætt.  Við  úrlausn  á  því  álitaefni  hver telj -
ist launa greið andi  hinna portú gölsku
starfs manna  verði  því  að  líta  til samn inga
milli útibúsins  og starfs manna leig anna.
Sam kvæmt  þeim samn ing um ann ast
starfs manna leig urn ar launa greiðsl ur  til
hinna  útleigðu starfs manna  og  lýtur milli -
ganga áfrýj anda ein göngu  að  því  að  leggja
til nauð syn leg ar upp lýs ing ar  til útreikn -
ings laun anna  en  ljær  ekki  atbeina  sinn  að
útborg un  þeirra.Enn frem ur  kemur  fram  í

dómi Hæsta rétt ar  að  í athuga semd um
með frum varpi  því  er  varð  að  lögum  nr.
145/1995  hafi  verið  að  finna ráða gerð  um
að not andi þjón ust unn ar, leigu tak inn,
skuli telj ast launa greið andi  með  öllum
þeim skyld um  sem  það  hefur  í  för  með  sér.
Þess ari ráða gerð  hafi  hins  vegar  ekki  verið
fylgt  eftir  með til heyr andi breyt ing um  á
lögum  um stað greiðslu opin berra  gjalda.
Orð rétt  segir  svo  í  dómi Hæsta rétt ar: „ Geta
þessi  ummæli  í grein ar gerð  með frum -
varpi  til breyt inga  á  öðrum  lögum  en  þeim
sem  gilda  um stað greiðslu opin berra
gjalda  ekki  verið við hlít andi grund völl ur
til  að  leggja  á not end ur þjón ustu starfs -
manna leiga  skyldu  til stað greiðslu skila  af
laun um  útleigðra starfs manna.  Til  þess
þarf  skýra heim ild  í  lögum. Sam kvæmt
fram an sögðu  eru  það  hinar portú gölsku
starfs manna leig ur  en  ekki áfrýj andi  sem
almennt telj ast launa greið end ur  hinna
útleigðu portú gölsku starfs manna,  sbr. 7.

gr.  laga  nr. 45/1987. Áfrýj anda  bar  því
almennt  ekki  skylda  til  að  standa  skil  á
stað greiðslu  vegna  launa þess arra starfs -
manna.“

Að síð ustu  ber  að  geta  þess  að Hæsti -
rétt ur  kemst  að  þeirri nið ur stöðu  að áfrýj -
anda  beri  þó  að  standa  skil  á stað greiðslu
af  þeim  hluta  launa starfs mannanna  sem
áfrýj andi  greiddi  beint  til starfs mannanna
á grund velli sam komu lags  við Alþýðu -
sam band  Íslands  í okt ób er 2003.
Að feng inni nið ur stöð u Hæsta rétt ar  er
ljóst  að ákvarð andi  bréf rík is skatt stjóra
frá  því  í  ágúst 2003  hefur tak mark að  gildi.
Skattyf ir völd  verða,  að óbreytt um  lögum,
að  kanna  hvaða  aðili  það  er  sem raun -
veru lega  innir launa greiðsl ur  af  hendi  til
þeirra starfs manna  sem  starfa  á grund -
velli samn inga  um  útleigu  á vinnu afli  og
leggja stað greiðslu skyldu  á  þann  aðila.
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Nýskipaður 
skattstjóri á 
Siglufirði

Hanna Björns dótt ir hefur  verið skip uð  til

að  gegna emb ætti skatt stjóra Norð ur lands -

um dæm is  vestra  á Siglu firði.  

Hún  tekur  við  af  Boga Sig ur björns syni

þegar  hann  lætur  af störf um  þann 

1. desem ber næst kom andi.

Hanna  hefur starf að  á skatt stof unni  á 

Siglu firði  frá árinu 1992,  en  með  hléum  þó. 

Hún  er við skipta fræð ing ur  frá Háskól an um

á Akur eyri  og útskrif að ist 2006.



Bogi Sig ur björns son  hefur  gegnt
starfi skatt stjóra  á Siglu firði síð -
ustu tut tugu  og  sjö  ár.  Hann  lætur
af störf um  fyrir ald urs  sakir  þann
1. desem ber  nk.  Í til efni  af fyr ir -
hug uð um starfs lok um  átti und ir -
rit uð  nýlega  örstutt  spjall  við  Boga. 

„ Ég byrj aði  að  starfa  hjá skatt stof unni 
1. jan úar 1966  og  er  því  búinn  að  starfa
þar  í 41  ár. Skatt stjóra starf ið  hefur  alla  tíð
verið  mjög skemmti legt, sérstaklega  nú
seinni  árin  eftir tækni bylt ing una svo köll -
uðu.  Þar  á  ég aðallega  við stað greiðsl una
og virð is auka skatt inn  og  svo auð vit að net -
fram tal ið.  Það  hefur  verið ómet an legt  að
fá  að  taka  þátt  í  þessu  öllu.  Enn  sjáum  við
fram  á mikl ar fram far ir  í skatt skil um  og
nefni  ég  þar  þætti  eins  og fram tals laus
skil. 

Það  má  svo sann ar lega  segja  að  maður
muni tím ana  tvenna  í  þessu  starfi.  Það
var  engin  tölva  á skatt stof unni  þegar  ég
tók  við  sem skatt stjóri,  en  fyrsta tölv an
kom hing að árið 1983.  Hún  var  notuð  til
að  skrá fram töl in  en  á  þeim  tíma  þurfti  að
senda disk ana  suður  og upp lýs ing arn ar
voru lesn ar  inn  hjá  Skýrr.  Frá  þeim  tíma
þró uð ust hlut irn ir  ört.  Það  má  líka  segja  að
upp  frá  þessu  hafi vinnu brögð  breyst
mikið  og  þó  þetta  hafi vissu lega  alla  tíð
verið anna samt  starf  þá  hefur vinnu á lag -
ið minnk að,  enda mik ill vinnu sparn að ur
sem  felst  í  nútíma  tækni. Sam skipti  og
sam vinna  á  milli rík is skatt stjóra  og skatt -
stjóranna  hefur  líka auk ist  mikið,  ekki  síst
fyrir til stilli skatt stjóra fund anna  sem  nú
eru haldn ir reglu lega.“

Aðspurð ur  um  það  hvað  honum  þætti
skemmti leg asti þátt ur starfs ins  sagði  Bogi

að  það  væri þjón ust an  og tengsl in  við
skatt borg ar ana.  Hann  hefði  lagt  sig  fram
við  að  hafa  góð  tengsl  og leit ast  við  að
gefa  skýr  og ákveð in  svör  þegar  til  hans
væri leit að.  Hann  hafi  alla  tíð fund ið  að
fólk  kann  vel  að  meta  góða þjón ustu,  þótt
óhjá kvæmi lega  hafi komið  upp til vik  þar
sem ein hverj ir  hafi  ekki  verið  alveg sátt ir.

Bogi seg ist  koma  til  með  að  hafa  nóg  að
gera  þegar  hann  lætur  af  störfum.  Hann
hefur  lengi  horft  hýru  auga  til golf í þróttar -
inn ar  og  ætlar  að  sinna henni  af  alvöru
þegar  tími  gefst  til.  Þá  hefur  Bogi  verið
mik ill bridges pil ari  í gegn um tíð ina  og
ætlar  í fram tíð inni  að  sinna þess um
áhuga mál um  ásamt mörg um fleir um  sem
of  langt  væri  að  telja  hér.

HE

Þjón ust an  og tengsl in
skemmti leg ust

Bogi Sig ur björns son skatt stjóri  á Siglu firði  lætur  af störf um
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Hug tak ið  TP  hefur oft ast  verið  þýtt  sem
milli verð lagn ing  í sam heng inu við skipti  á
milli  tengdra  aðila.  Á Norð ur lönd un um
hefur  um nokk urra  ára  skeið starf að
vinnu hóp ur  á  vegum skattyf ir valda  sem
hefur  haft  það hlut verk  að  þróa aðferð ir
við eft ir lit  með við skipt um  á  milli  tengdra
aðila  yfir landa mæri.  Segja  má  að nám -
stefn an  hafi  haft  þann til gang  að  miðla
upp lýs ing um  um  nýjar aðferð ir  og áhersl -
ur  við skatt eft ir lit  sem tengj ast  þannig
við skipt um.  Þannig  hefur hug tak ið  BR
orðið sér stak ur áherslu þátt ur  innan  TP.
Flest ir  tala  um fjár hags lega end ur skipu -
lagn ingu  þegar hug tak ið  BR  ber  á  góma.
Samt  eru  ekki  allir sam mála  því hvern ig
beri  að skil greina  BR. 

Dansk ur sér fræð ing ur  sem  flutti fram sögu
á nám stefn unni  sagði  að  í  BR  fælist  það
þegar alþjóð leg fyr ir tækja sam stæða  flytti
rekstr ar lega starfs þætti, eign ir  og/ eða
áhættu  yfir landa mæri  frá  einu fyr ir tæki  til
ann ars  innan sam stæð unn ar. Dæmi gert
væri  t. d.  þegar full bú ið fyr ir tæki  væri stríp -
að „stripp ing”  með  því  að  flytja kjarna -
starf sem ina  annað, sér hæfð ar ein ing ar
væru flutt ar  til  innan sam stæð unn ar,  búin
væru  til mið stýrð fyr ir tæki  fyrir  t. d. eft ir lits -

ein ing ar, stjórn un, dreif ingu, rann sókn ir
og  þróun  og  sér  í  lagi  væri áber andi flutn -
ing ur  á  margs  konar óefn is leg um eign um
yfir landa mæri. Yfir leitt  hefði  svona flutn -
ing ur  ekki  í  för  með  sér nein ar breyt ing ar
á afurð um fyr ir tækja sam stæð unn ar  og við -
skipta vin irn ir  væru  áfram  þeir  sömu.  Aftur
á  móti  væri  ljóst  að  við  svona flutn ing
myndu tekj ur skipt ast öðru vísi  innan sam -
stæð unn ar  og  þar  með  yrðu breyt ing ar  á
skatt tekj um  þeirra  ríkja  sem  hlut  ættu  að
máli.  Full trúi Dan merk ur  kannaðist ekki
við  að  hafa  heyrt  dæmi  þess  að skatt tekj ur
ríkja,  þar  sem skatt hlut fall  væri  hátt,  hefðu
auk ist  við  svona til færsl ur.  Hann  taldi enn -
frem ur  að alþjóð leg um sam stæð um láð ist
oft  að  líta  á mark aði  sem  ríki  eða  lönd,
öfugt  við  það  sem skattyf ir völd  gerðu,  og
því  kæmi  upp ágrein ing ur  á milli þess arra
aðila.  Í  sjálfu  sér  væri ekk ert athuga vert
við  að starf semi  væri sam hæfð  eða end ur -
skipu lögð  með flutn ingi  eins  og  hér  hefur
verið  lýst.  Það  sem  máli  skipti  væri  að starf -
sem in, eign irn ar  eða áhætt an  sem  flutt
væri  til  innan sam stæð unn ar  væru verð -
lögð  með eðli leg um  hætti. 

Sam norr æn nám stefna  um Trans fer Pric ing ( TP),  sú  fimmta  í röð inni,
var hald in  á  Íslandi dag ana 17.  til 19. sept ember 2007. Yfir skrift nám -
stefn unn ar  var Bus in ess Rest ructuring ( BR). Það  voru skattyf ir völd  á
Norð urlönd un um  sem  stóðu  að nám stefn unni  sem  var  ætluð sér hæfðu
starfs fólki  þeirra  á sviði alþjóð legrar skatt lagn ing ar. Rík is skatt stjóri
skipu lagði námstefn una  og  sáu Aðal steinn Hákon ar son  ásamt Lúð víki
Lúð víks syni  og  Ósk Elís dótt ur  um  allan und ir bún ing  og fram kvæmd.
Skúli Egg ert Þórð ar son rík is skatt stjóri  setti náms tefn una  en Aðal steinn
Hákon ar son  var námstefnu stjóri.  Erindi  og kynn ing ar  á eft ir lits mál um
voru  flutt  af  fólki  úr  hópi þátt tak enda  en einn ig  flutti  full trúi skatta sviðs
KPMG  á  Íslandi  erindi  um verð lagn ingu  á óefn is leg um eign um  sem
fjöl þjóð leg ar  fyrirtækja sam stæð ur  flytja  yfir landa mæri. Þátt tak end ur
voru sam tals 50  eða 10  frá  hverju Norð ur landanna  utan  Íslands  og Fær -
eyja  sem sam an lagt  voru  með 10 þátt tak end ur. 

Nýjar áherslur
Nokkrir punktar frá samnorrænni námstefnu sem 

ríkisskattstjóri stóð fyrir í september 2007

í  Transfer Pricing

Íslensku þátttakendurnir á námstefnunni voru
þau Lúðvík Lúðvíksson ríkisskattstjóra, Hilmar

Hilmars son skattstjóranum í Reykjavík, Jón Ásgeir
Tryggva son skattstjóranum í Hafnarfirði,

Sæmundur Grétarsson og Þorsteinn Haraldsson
skattrannsóknarstjóra ríkisins, Aðalsteinn
Hákonarson ríkisskattstjóra, Ragnheiður

Snorradóttir og Ingibjörg Helga Helgadóttir fjár-
málaráðuneytinu og Ósk Elísdóttir

ríkisskattstjóra.
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Þegar skattyf ir völd  leggja  mat  á  hvort verð -
lagn ing  hafi  verið eðli leg  í verk efn um  af
þess um  toga  reyna  þau  í  fyrsta  lagi  að skil -
greina  hvaða rekstr ar starf semi, eign ir  og
áhætta  mynda afurð irn ar  sem seld ar  eru
end an leg um við skipta vin um  og jafn framt
heild ar hagn að sam stæð unn ar.  Í  öðru  lagi
reyna  þau  að  leita  sér upp lýs inga  um  það
hvar starfs þátt um, eign um  og  áhættu  var
fyrir  komið  innan fyr ir tækja  í sam stæð -
unni  áður  en  BR  átti  sér  stað  og hvern ig
tekj un um  var  skipt  á  milli  þeirra.  Þriðja
nálg un in  er  svo  að  kanna  hvort flutn ing -
ur  á óefn is leg um eign um hafi  átt  sér  stað
og  leggja  mat  á verð mæti  þeirra. Óefn is leg -
ar eign ir  eru  oft  á  tíðum  ekki opin ber lega
skráð ar eign ir  eins  og  t. d. við skipta vild,
know-how, efna for múl ur  o. fl.,  og  því  er
flutn ing ur  á slík um eign um  ekki allt af aug -
ljós.  Loks  er  svo  í  fjórða  lagi leit ast  við  að
leggja  mat  á hvern ig rekstr ar starf semi,
eign um  og  áhættu  er skip að  innan fyr ir -
tækja  í sam stæð unni  eftir  BR  og hvern ig
tekj un um  er  skipt  á  milli  þeirra.   Með hlið -
sjón  af  OECD Trans fer Pric ing Guid el i nes
for Mult in ation al Ent erp ris es  and  Tax
Adminis trat ions  er  síðan  metið  hvort ráð -

staf an irn ar  hafi  verið verð lagð ar  með eðli -
leg um  hætti  eða  hvort verð lagn ing in  og
tekju skipt ing in telj ist óeðli leg  og  hafi
þannig  átt  sér  stað  innan arms lengd ar. 
Ein hver  kynni  að  spyrja  hvort  það  sé
ómaks ins  vert  að skattyf ir völd  séu  að
skoða ráð staf an ir  sem flokk ast  undir  BR.  Á
nám stefn unni  kom  fram  að  sú  reynsla  er
feng in  á  hinum Norð ur lönd un um  að  BR
til flutn ing ar  yfir landa mæri  innan fyr ir -
tækja sam stæðu rek ast yfir leitt  á grund -
vall ar regl ur  TP. Oft ast  er  um háar fjár hæð -
ir  að  ræða  og flutn ing ur  á starfs þætti  eða
óefn is legri  eign  frá  einu fyr ir tæki  til ann -
ars  í sam stæð unni kall ar  á end ur skoð un  á
tekju grunni fyr ir tæk is ins  sem  er stríp að.
Flutn ing ur  á óefn is leg um eign um  á  milli
landa  er  auk  þess auð veld ur  þar  sem  hann
er  ekki sýni leg ur  og  vekur  því  upp spurn -
ing una  um eðli legt sölu verð  fyrir eign ina
til skatt lagn ing ar  eða eðli lega  leigu  eða
þókn un  í  sama til gangi.  Sama  er  að  segja
ef  áhætta,  sem einn ig  er  að jafn aði  ekki
áþreif an leg  eða sýni leg,  er  flutt  á  milli
fyrir tækja. Áhætt an  getur  verið  í mörg -
um mynd um,  t. d.  tengd fram leiðslu, fjár -
mögn un, mark aði, ábyrgð um  o. fl.  og  hún

getur  bæði  flust  með eign um  eða  ein  og
sér.  Dæmi  um  það  er  ef sam stæða  færir
hluta  af fram leiðslu  til ann ars  ríkis  án  þess
að  áhætta  af fram leiðslu  eða birgða haldi
fylgi  með,  sala  fer  fram  í  öðru  ríki  án  þess
að  áhætta  vegna sam keppni  eða  áhætta
vegna útlána taps  fylgi  með  o. s. frv.  Með
hlið sjón  af  þessu  telja skattyf ir völd  á
Norð ur lönd un um  að  BR  mál  geti  verið
með mik il væg ari  málum  á sviði  TP  og
skatt eft ir lits.

Fram  kom  á nám stefn unni  að nokk ur
skatta mál  sem tengj ast  TP  vegna  BR  eru
nú  fyrir dóm stól um  á Norð ur lönd un um.
Þau  eru  ýmist  kennd  við „stripp ing“,
„comm iss i onaires“, „ toll manufact ur ing“
eða „contr act manufact ur ing“,  þ. e. fyr ir -
tæki  sem  hafa  verið  búin  til  utan  um til -
tekna starfs þætti,  eða  fasta starfs stöð
(perman ent esta blish ment).  Í  þeim mál -
um  hefur  helst  reynt  á skattyf ir völd  að
sýna  fram  á  að við skipti  hafi  átt  sér  stað
innan arms lengd ar,  m. ö. o.  að  í  skjóli
tengsl anna  hafi við skipti  milli fyr ir tækja
í sam stæð unni  ekki  farið  fram  eins  og
gerst  hefði  milli  óskyldra  aðila  og  því  hafi
skatta lög  verið brot in.  Mikið reyn ir  á sam -
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an burð ar grein ing ar  þegar  verið  er  að
leggja  mat  á  BR  hjá fjöl þjóða sam stæð um
og  hefur gagna grunn ur inn  AMADEUS,
sem  hefur  að  geyma fjár hags upp lýs ing ar
og  margs  konar  aðrar upp lýs ing ar  um fjöl -
mörg fyr ir tæki  í Evr ópu,  mikið  verið not -
að ur  í  því sam bandi. Grunn ur inn  er  samt
sá  að  til stað ar  séu  í lög gjöf inni skýr ar
arms lengd ar regl ur  sem heim ila  að leið -
bein ing um  OECD  sé  beitt  komi  til end ur -
ákvörð un ar  á skatt stofn um  og kröf ur  um
að fjöl þjóð leg fyr ir tæki  skrái  hjá  sér við -
skipti  innan sam stæð unn ar  með til tekn -

um  hætti.   Þannig skrán inga rregl ur, doc -
um ent at ions regl er,  eru  nú  til stað ar  á
öllum Norð ur lönd un um  nema  á  Íslandi
og  í Fær eyj um.  

Íslensk skattyf ir völd  hafa  að und an -
förnu  verið  að  setja  sig  inn  í hvern ig  TP
málum  sem tengj ast alþjóð leg um sam -
stæð um  er kom ið fyr ir í lög gjöf  og fram -
kvæmd  á  hinum Norð ur lönd un um.  Þess
er  að  vænta  að  á  næstu miss er um  verði
þau  færð  til svip aðs  horfs  og  t. d.  í Nor egi
þar  sem sam spil atvinnu lífs ins  og skattyf -
ir valda  á  þessu  sviði virð ist  hafa tek ist

einna  best.  Full  ástæða  er  til  þess  að  hvetja
íslensk útrás ar fyr ir tæki  til  að  huga  vel  að
þess um  málum  og jafn vel til einka  sér
skrán ing ar regl ur  fyrr  en  síðar  af  því  tagi
sem þekk ist  á  hinum Norð ur lönd un um.
Það  er  ekki  bara  að  stefnt  sé  að  því  að  taka
þessi  mál fast ari  tökum  hér  á  landi  í fram -
tíð inni, held ur  getur  það  líka  reynst
áhættu samt  og kost að umfangs mik inn
mála rekst ur  í  öðrum lönd um  ef skrán ing -
ar regl um  er  ekki fram fylgt  innan sam -
stæðu. 

Aðalsteinn Hákonarson

Molar
MOLAR

MolarMolar
MOLAR

MOLAR
Tekur  sæti  í yfir skatta nefnd
Fjár mála ráð herra  hefur skip að Ragn heiði Snorra dótt ur  til  að  gegna  starfi nefnd ar manns  í
yfir skatta nefnd,  en  hún  tekur  þar  við  sæti Elín ar  Ölmu Art húrs dótt ur  sem  komin  er  til  starfa
hjá rík is skatt stjóra.

Ragn heið ur  lauk kandi dats prófi  í lög fræði  frá  Háskóla  Íslands  árið 1993  og 
meist ara prófi  í skatta rétti  við Cop en hag en Bus in ess  School síð ast lið ið  vor.  Hún  hefur 
starf að  hjá fjár mála ráðu neyt inu  frá  árinu 1994. 

Laga sam fell ur
Vinna  við end ur út gáfu  á laga sam fell um  er  í  fullum  gangi  hjá  RSK.  Ný sam fella
á  lögum  um tekju skatt  fer  á næst unni  í prent un  en  nú  eru fjög ur  ár  liðin  frá síð -
ustu  útgáfu. Sömu leið is  er  í und ir bún ingi  ný  útgáfa  af laga sam fellu  um virð is auka -
skatt  en  það  verk  er  skemmra  á  veg  komið. 

End ur reikn ing ur trygg inga stofn un ar
Mikil  fjöldi bóta þega  hjá Trygg inga stofn un rík is ins  hefur feng ið end ur reikn ing  aftur  í tím ann  vegna  ofgreiddra  bóta. 
Þetta  þýðir jafn framt  að bóta þeg ar,  sem  eru krafn ir  um end ur greiðslu,  fá leið rétt ingu  á  ofgreiddri stað greiðslu  til sam ræm is
við leið rétt ingu  á  bótum.  Hjá skattstjórum og rík is skatt stjóra  hafa  mjög  mörg  mál  komið  til end ur ákvörð un ar  af þess um
ástæð um. Nú  er  stefnt  að  því  með sam vinnu  við trygg inga stofn un  að  hægt  verði  að  ganga  frá þess um leið rétt ing um  fyrir
álagn ingu  þannig  að  ekki  þurfi  að  koma  til end ur ákvarð ana  skatta eft irá  af þess um ástæð um.

Nýr  vefur  RSK  í smíð um
Vefur rík is skatt stjóra  hefur  að und an förnu  verið  í end ur skoð un. Mikl ar upp lýs ing ar  eru  til stað ar  á  vef  RSK  og
hafa auk ist  stöðugt  á und an förn um  árum.  Því  var end ur skoð un inni  hrint  af  stað  en meg in til gang ur breyt ing -
anna  er  að  gera vef inn aðgengi legri  og not enda vænni. Vef stjóri  RSK, Magn ús  Örn Gylfa son, stjórn ar verk inu  en
Logi Hall dórs son graf ísk ur hönn uð ur  RSK  hefur hann að  útlit vefs ins.

Starfsfræðsla ríkisskattstjóra
Skattafræðsla RSK sendir árlega námskrá þar sem kynnt eru námskeið vetrarins. Námskrá vetrarsins 2007-
2008 hefur verið send út og hafa allir skattstjórar og aðrar stofnanir skattyfirvalda fengið hana senda. Gert er
ráð fyrir 8 dagsnámskeiðum samkvæmt námskránni, og þar af eru sex haldin fyrir árslok 2007. Þessi námskeið
fjalla öll um faglegan hluta skattframkvæmdarinnar. Fyrstu námskeiðin verða um alþjóðlega skattlagningu, 
um tvísköttunarsamninga og takmarkaða skattskyldu.
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Und an far in  ár  hefur  verið stöð ug aukn ing
í skrán ingu  nýrra einka hluta fé laga.  Árið
2004  voru  skráð 2.510  félög,  árið 2005
voru félög in 2.942  og  á síð asta  ári  voru
skráð 3.188  ný einka hluta fé lög.  Á  þessu  ári
hefur  enn  orðið aukn ing.  Fyrstu 10 mán -
uði árs ins  hafa  3.158  ný  félög  verið skráð
og  eru  það 468  fleiri  félög  en  á  sama  tíma
árið  á  undan.  Það stefn ir  því  í  enn  eitt
met ár ið  í skrán ingu  nýrra einka hluta fé -
laga.  

Frá  og  með  árinu 2004  hafa  verið  skráð
um 11.800  ný einka hluta fé lög  eða ríf lega
þriðj ung ur  þeirra  félaga  sem  nú  eru  á  skrá.
All mik ið  hefur  verið  um  að ein stakl ing ar
færi rekst ur  sinn  undir einka hluta fé lags -
form ið  enda  hefur lög gjaf inn  hagað
skatta lög um  á  þann  veg  að  mjög  hefur
ýtt  undir  þessa  þróun.  Þá  hefur  færst  í
vöxt  að stofn uð  séu sér stök  félög  um eign -
ar hald  á fast eign um  og/ eða verð bréf um  og
þannig skil ið  á  milli grunn rekst urs fyr ir -
tæk is  og þess arra  þátta.
Við skipta líf inu  ber  ekki ein ung is  að til -
kynna um stofn un  nýrra félaga   til fyr ir -
tækja skrár  RSK held ur  þarf einn ig  að til -
kynna  um breyt ing ar  sem  verða  á skrán -
ing ar skyld um atrið um  hjá skráð um félög -
um.  Þar  getur  verið  um  að  ræða til kynn -
ing ar  um breyt ing ar  á  stjórn, fram -
kvæmda stjórn, pró kúru höf um, end ur -

skoð end um, hluta fé  eða  öðru  í sam þykkt -
um  félaga.  Af  sjálfu sér leið ir  að til kynn -
ing um  af þess um  toga fjölg ar  eftir  því  sem
skrá in stækk ar.  Á síð asta  ári  voru send ar
inn ríf lega 6.200 til kynn ing ar  en  á  fyrstu
10 mán uð um  þessa  árs bár ust 6.360 til -
kynn ing ar.  Voru  það 1.360  fleiri til kynn -
ing ar  en  á  sama  tíma  í  fyrra.

Það  hefur  ekki  farið  fram  hjá nein um
að hrað inn  í við skipta líf inu  vex  sífellt.
Því er  afar mik il vægt  að  ekki drag ist  að
skrá  þær breyt ing ar  sem til kynnt  er  um.
Upp lýs ing ar  úr fyr ir tækja skrá  eru  í aukn -
um  mæli not að ar  til  að  tryggja  örugg  og
heil brigð við skipti.  Við skipta líf ið  á að  geta
treyst  því  að skrá in end ur spegli  raun veru -

lega  stöðu fyr ir tækj anna  í land inu á hverj -
um  tíma.

Þrátt  fyrir gríð ar lega aukn ingu  á inn -
send um til kynn ing um  til fyr ir tækja skrár
hefur tek ist  að  halda skrán ingu  í við un -
andi  horfi  og  nú  líða ein ung is 3 -4  dagar
frá  því til kynn ing  berst  þar  til  hún  er
skráð.  Álag  á starfs menn fyr ir tækja skrár
RSK  hefur auk ist  jafnt  og  þétt  og  má  lítið
út  af  bera  svo skrán ing ar tími leng ist.  Engu
að  síður  leggja starfs menn metn að  sinn  í
að  veita við skipta líf inu  sem  besta þjón -
ustu  og  er  sífellt leit að  leiða  til  að  gera
hana örugg ari  og skil virk ari.

Skúli Jónsson

Einka hluta fé lög 
- algengasta rekstrarformið

Einka hluta fé lög  eru algeng asta rekstr ar form ið  hjá  þeim  sem  stunda atvinnu rekst -
ur  á  Íslandi.  Nú  eru  lið lega 28.000 einka hluta fé lög skráð  í fyr ir tækja skrá  RSK,  um
900 hluta fé lög  og tæp lega 50 sam vinnu fé lög  og  álíka marg ar sjálfs eign ar stofn an -
ir  í atvinnu rekstri. Skrán ing sam eign ar fé laga  og ein stakl ings rekstr ar  er  hins  vegar
hjá sýslu mönn um og verð ur  ekki fjall að  um  þau rekstr ar form  hér.

Skúli Jónsson forstöðumaður fyrirtækjaskrár
ásamt Sigríði Lúðvíksdóttur deildarstjóra

skráningardeildar.
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„Að  borga  minna  en  að  allir  borgi!“  er
slag orð  sem heyr ist  oft  í ítals kri stjórn -
mála um ræðu  þessi miss er in -  og  það  eru
skatt arn ir  sem  á  að  borga  minna  af. Hug -
mynd in  er  að  ef  allir  borgi  skatt  geti  allir
borg að  minna.  Í sam ræð um  manna  á
meðal  kvarta Ítal ir  ákaft  undan skatt byrð -
inni.  Það  er  ekki  til  sá ítalsk ur stjórn mála -
mað ur  sem við ur kenn ir  ekki  að þjóð in  sé
of skatt pínd  og Tomm aso Pad oa-Shi oppa
fjár mála ráð herra  tekur  í  sama  streng. 

Vand inn  er  að skatt byrð in lend ir  með
mjög mis jöfn um  þunga  á  fólki.  Nýjar
rann sókn ir  ítalska rík is skatt stjóra emb ætt -
is ins, Agenz ia  delle ent rate,  sýna  að skatt -
svik  nema 270 millj örð um  evra –  og  það
sam svar ar  um fimmt ungi þjóð ar fram -
leiðsl unn ar. Álykt un in  sem dreg in  er  af
þessu  er  að  þeir  sem  borgi  skatta  séu  að
borga 50 pró sent  hærra  en  ella  til  að  borga
fyrir skugga bald rana  sem  skjóta  sér  undan. 

Það  þarf held ur  ekki  að  ræða skatta -
mál  lengi  við  Ítali  áður  en  reiði  og  gremja
yfir þess um aðstæð um  brýst  fram. Sam -
kvæmt  skýrslu rann sókn ar stofn un ar inn -
ar  Eures  telja  átta  af hverj um  tíu Ítöl um  að
rétt lát ari skatt heimta  sé brýn asta við fangs -
efni stjórn málanna. Roma no  Prodi for -
sæt is ráð herra  hefur  gert rétt lát ari  og skil -
virk ari skatt heimtu  að  sínu hjart ans  máli
og  segir harð ari aðgerð ir skattyf ir valda

þegar  hafa skil að þjóð ar bú inu  átta millj -
örð um  evra.  Það  eru  þó  ýmsar hindr an ir  í
vegi  Prodi  og  kannski  er  sú  stærsta  að Ítal -
ir  eru  almennt  ekki sér lega trú að ir  á rík is -
vald ið,  eru treg ir  til  að  trúa  því  fyrir tekj -
um  sínum  og  finnst  að  þeir  fái  lítið  til
baka  í opin berri þjón ustu.

Glímt  við and lega ætt ingja
Jóa kims aðal and ar
Strax  og  Prodi for sæt is ráð herra  og vinstri-
mið stjórn  hans  kom  til  valda  eftir naum -
an kosn inga sig ur 2006  var  lofað aðgerð -
um  í skatta mál um  og  nýjum aðferð um
til  að  herja  á skatt svik ar ana.  Af frétt um
ítalskra fjöl miðla und an far in miss eri  má
marka  að sitt hvað  er  aðhafst  á  þeim  bæ.
Við  fyrstu  sýn  er  eins  og frétt irn ar snú ist
um skatt heimtu  í Anda bæ.  Á  Ítalíu  eru
ríkir  en skattn ísk ir borg ar ar gjarn an
kennd ir  við Jóa kim aða lönd  sem  er heims -
fræg ur  fyrir  auð  og nirf ils hátt.  Í frétt um
um  þessi  mál  er  því gjarn an  sagt  að skatt -
ur inn  sé  á  eftir Jóa kim um aða lönd um.

Stór mál sum ars ins  sem  dró  ærlega
athygl ina  að skatt heimtu  og opin ber um
afrek um  á  því  sviði  var  frétt  í byrj un  ágúst
um  að kapp akst urs mað ur inn Val ent i no
Rossi  hefði  verið kraf inn  um 112 millj ón ir
evra.  Þar  var  um  að  ræða kröf ur  fyrir  árin
2000 -2004  þar  sem  Rossi  hafði  ekki  talið
rétt  fram, sekt ir  fyrir  það  athæfi  og vext ir  af
van greidd um  skatti.  Þar  sem  Rossi  hefur
getið  sér  mikla  frægð  fyrir  afrek  á kapp akst -
urs braut inni  vakti  málið ofur at hygli.

Kapp akst urs goð inu  fannst ómak lega
að  sér  vegið.  Eftir  að  hafa  fyrst  sagt  að
hann  hefði  um  annað  að  hugsa  en skatta -
mál  sín  sagði  hann kröf una mis skiln ing
því  hann  byggi  í Lond on,  væri skatt lagð -

ur  þar  sem  íbúi  með  fast aðset ur  en  ekki
með lög heim ili sam kvæmt þar lend um
regl um. Ítalsk ar tekj ur  hans  á  að skatt -
leggja  á  Ítalíu  en  þær greiðsl ur  renna  til
fyr ir tækja  sem  hann  hefur stofn að erlend -
is - væg ast  sagt  ekki  kerfi  sem  býður  upp  á
hámarks ein föld un -  og  allt  þetta  út skýrði
hann  í mynd bands upp töku  sem  allar
helstu sjón varps stöðv arn ar  sýndu. 

„ Ég  bý  í Lond on,  ekki  í Anda bæ  eða
ein hverri skatta par ad ís“  sagði  Rossi  sem
áleit  að fjöl miðl arn ir  hefðu kross fest  sig  og
dæmt  án  dóms  og  laga.  Þetta  með skatta -
par ad ís ina  er  kannski  ekki  alveg sann leik -
an um sam kvæmt; OECD  er  farið  að  líta  á
Eng land  sem skatta par ad ís  en  það  er
önnur  saga. Yfir lýs ing  Rossi  vakti  enga
samúð  hjá Vinc enz o  Visco aðstoð ar fjár -
mála ráð herra  sem  spurði hvern ig  stæði  á
því  að skatt greið andi,  sem  vildi  líka til að
væri fræg ur,  fengi tæki færi  til  að  skýra  sín
mál  í sjón varpi  án  þess  að  þurfa  að  svara
gagn rýn um spurn ing um. 

Nú  nýlega  lýsti  annar kapp akst urs mað -
ur, Gianc ar lo Fisi chella  því  yfir  að  hann
hefði  samið  frið  við skatt inn.  Hann  hafði
verið kraf inn  um 17,2 millj ón ir  evra og
líkt  og  í til felli  Rossi  var  um  að  ræða  kröfu
til  tekna  sem  ekki  höfðu  verið tald ar  fram,
sekt ir  og  vexti.  Eins  og  Rossi  hafði Fisi -
chella  notað  sér  búsetu erlend is,  í  Monte
Carlo,  til  að  hlífa  sér  við skatt in um  heima
fyrir.  Eftir við ræð ur  við skattyf ir völd  fékk
Fisi chella upp hæð ina lækk aða  niður  í 3,8
millj ón ir  evra –  og  hann  hvatti  Rossi ein -
dreg ið  til  að  fylgja  sínu for dæmi  og  greiða
það  sem  honum  bæri  í  stað  þess  að þver -
neita  öllu. Fisi chella  hafði  þó  ekki stokk -
ið  til  strax  og borg að - þess ar kröf ur  snerta
tekj ur  áranna 1998 -2002.

Roma no  Prodi for sæt is ráð herra  Ítala  hefur  hvað  eftir  annað höfð að  til
sam visku  Ítala  um  að  telja  nú  rétt  fram.  Eru Ítal ir treg ari  að  telja  fram
en  aðrar þjóð ir? Sig rún Dav íðs dótt ir heim sæk ir  Ítalíu reglu lega  og  segir

hér  frá skatta mál um  á  Ítalíu.

SIGRÚN 
DAVÍÐSDÓTTIR

rík  þjóð,  fátækt  ríki
Ítalía 
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Legið  yfir „Séð  og  heyrt“  og
leit að kristi legr ar  ásjár
Í kjöl far  frétta  um atlög ur  að kapp akst urs -
hetj um  var  sagt  frá  því  að  nú  hefðu skattyf -
ir völd  breytt  um her bragð.  Menn  létu  sér
ekki leng ur  nægja  að  láta tölv ur  gera til vilj -
ana kennd  úrtök  í skatt fram töl um smæl -
ingj anna held ur lús læsu skatt fram töl auð -
manna, fésýslu manna  og  frægs  fólks  þar
sem  þyrfti  meiri kunn áttu  og eft ir fylgni
til  að  sjá  í gegn um  þann  vef  sem  góðir
end ur skoð end ur  geta spunn ið.

Ein skatt rann sókn ar leið in  var  sögð  sú
að starfs menn skatts ins  læsu  blöð  á  borð
við „Séð  og  heyrt“  til  að  fá upp lýs ing ar  um
eign ir  frægra auð manna.  Í þess um blöð -
um  eru  menn ekk ert  að  fela rík i dæm ið
held ur aug lýsa vell ysting ar  sínar  á flenni -
mynd um  af glæsi hús um, einka flug vél um
og snekkj um  sínum.  Með  því  að  taka  mið
af upp lýs ing um  um fast eign ir  og  aðrar
áþreif an leg ar eign ir  í þess um blöð um
væru  það  hæg heima tök  hjá skatt heimtu -
mönn um  að  bera  saman upp lýs ing arn ar
við skatt fram töl við kom andi.
Hvort  sem  það  er  lestri kjafta blað anna  að
þakka  eða  ekki  þá birt ust  þær frétt ir  nú  í
lok sept emb er  að  átak  til  að  hafa  upp  á

ófram töld um tekj um efna manna,  líka
sölu skatti  og  öðrum skött um,  hefði  borið
ríku leg an árang ur: 350 Jóa kim ar aðal end -
ur  hefðu  á  árinu fall ist  á  að lag færa  fyrri
skatt greiðsl ur  eftir  nákvæma athug un  á
skatta mál um  þeirra.  Með  þessu  átaki  hefði
skatt ur inn  haft  upp  úr krafs inu tæp lega
500 millj ón ir  evra.  Visco aðstoð ar fjár -
mála ráð herra  taldi þenn an afrakst ur  sýna
að  átak rík is stjórn ar inn ar  til  betri skatt -
heimtu  væri  að  skila  árangri  sem  ætti von -
andi  eftir  að  skila  enn  meiru  í rík is kass ann.

Prodi for sæt is ráð herra  notar  hvert tæki -
færi  til  að  hamra  á skatta mál um  og  hvetja
lands menn  til  að  útfylla skatt skýrsl urn ar
sam visku sam lega.  Og  í land inu  þar  sem
kaþ ólska kirkj an  er  yfir  og  allt  um  kring,
líka  í stjórn mál un um,  er skatta mál un um
jafn vel  vikið  til kirkj unn ar.  Prodi  er yfir -
lýst ur kaþ ól ikki  og  sækir  kirkju reglu lega.
Í við tali  við kaþ ólskt mál gagn  í  sumar
spurði  hann hvern ig  stæði  á  því  að  þegar
hann  færi  í  kirkju  heyrði  hann  aldrei préd -
ik að  einn mik il væg asta sið ferð is þátt sam -
fé lags ins –  sem  væri  að  telja  rétt  fram  og
borga  skatt.  „Af  hverju  er  aldrei préd ik að
um mik il vægi  þess  að  telja  rétt  fram?“
spurði  Prodi.

Við talið  varð  strax for síðu frétt  í  öllum
helstu fjöl miðl un um  og kaþ ólska kirkj an
brást  hart  við.  Bruno  Forte erki bisk up  steig
fram  og  sagði  að vissu lega skor að ist kirkj -
an  ekki  undan  því  að  nefna  þetta. Kirkj an
afsak aði  ekki skatt svik  en  hún  skildi  betur
en stjórn mála menn  að  fólk  treysti  ekki
stjórn mála mönn um – kirkj an  skildi fólk -
ið,  ekki stjórn mála menn irn ir.

Þar  sem  ríkið  er  ekki  til stað ar
Það  má  deila  um  hvort kirkj an  skilji fólk -
ið  betur  en stjórn mála menn irn ir –  en  það
er eng inn  vafi  á  að van traust  á stjórn -
mála mönn um  er  firna  útbreitt  á  Ítalíu  og
hefur  verið  lengi. Sam fara  þessu van trausti
fer  ótrú  á rík inu  og rík is vald inu  almennt
og  óánægja  með opin bera þjón ustu –  og
allt  þetta gref ur  undan löng un  fólks  til
að  borga  skatt.

Ítalía  hefur  ekki  verið  til  sem sam ein að
ríki  nema  síðan  um 1860  þegar þjóð hetj -
an Giu sepp e Gari baldi sam ein aði land ið.  

Lítill kaffibar á horni í Montesanto-hverfinu í
Napólí. Menn gleyma ekki að afhenda kvittun en
spurning er hvort mafían innheimtir ekki meira
þarna en skatt yfirvöld.
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Áður  var land inu  skipt  upp  í fursta dæmi
og kon ungs dæmi –  og  við nán ari  kynni  af
land inu  kemur  fljótt  í  ljós  að  þótt Gari -
baldi  hafi  komið land inu  saman  í stjórn -
ar fars lega  heild vant ar  mikið  upp  á  að
Ítal ir  skynji  sig  sem  Ítali.  Rætur  þeirra
liggja  miklu frek ar  til hér aða  þeirra  en rík -
is ins. Til finn ing  fyrir  því  að til heyra  ítalska
rík inu  er  miklu veik ari  en til finn ing  þeirra
fyrir heima svæð inu. Þar lend ir  hugsa  um
sig  sem Venet o búa, Lomb ar da  og  svo
fram veg is,  ekki  sem  Ítali.

Öll þjóð mála um ræð an end ur spegl ar
þessa  afstöðu –  og  þá  líka afstað an  til skatt -
heimt unn ar.  Það heyr ist  mjög  oft  talað
um höf uð borg ina  Róm  sem
„Roma  ladrone“ – þjóf inn
Róm.  Róm „ steli“ tekj um  ríku
hér að anna  og  úthluti  með
órétt mæt um  hætti  til fátæk ari
svæða.  Í  hugum  margra  er
þetta rétt læt ing  þess  að  svíkja
undan  skatti.  Þeir  séu  bara  að
„vernda“ eðli lega hags muni.
Þessi  afstaða  hefur  verið und ir -
stað an  í mál flutn ingi „Norð -
ur banda lags ins“, stjórn mála -
hreyf ing ar  sem  er  sterk  á  ríku
svæð un um  á Norð ur-Ít alíu.

Það  er  sterk til finn ing  fyrir
því  meðal  Ítala  að rík is vald ið
sé  veikt  og  ekki  allir  sem
harma  það.  Þar  sem rík is vald -
ið  er  ekki  til stað ar  er tóma -
rúm  og  það tóma rúm fyll ir
mafí an,  meðal ann ars  með
sinni  eigin „skatt heimtu“:
krefst  gjalds  af  öllum við -
skiptaum svif um  á  því  svæði
sem  hún  telur  sig  eiga. Tóma -
rúm ið  sem mafí an fyll ir  er
eink um  á Suð ur-Ít alíu.
Mont es anto-hverf ið  í mið borg
Nap ólí  er  gott  dæmi.  Þar  eru
lítil bíla verk stæði, litl ar  búðir  og  annar
smá rekst ur.  Þegar  ég  spurði nágranna konu
mína  þar  í  sumar  hvort  maður  yrði  var  við
maf íuna  sem  íbúi  þarna  sagði  hún  að
venju leg ir laun þeg ar  yrðu sjaldn ast  varir
við umsvif in  en  um  leið  og  maður  væri
með rekst ur birt ust full trú ar maf í unn ar
til  að krefj ast  greiðslna  fyrir  að  láta við -
kom andi  í  friði. „ Og  þeir  borga  allir  þó  þeir
við ur kenni  það  ekki,“  bætti  hún  við  af
bit urð.  Sjálfri  stóð  henni  til  boða  að  taka
við  rekstri lít ils veit inga húss  fyrir  um þrjá -
tíu  árum  en sagð ist  ekki  hafa  getað hugs -

að  sér  að pen ing ar  sem  hún  ynni  sér  inn
hörð um hönd um  rynnu  í  vasa  þeirra  sem
ættu  þá  ekki skil ið.  Að  ríkið  gæti vernd að
hana  frá þess um  ósóma hvarf laði  ekki  að
henni.
Með til vís un  til  þessa tóma rúms  er  engin
til vilj un  að rann sókn ar dóm aranum  Giov -
anni Fal cone  var  tamt  að  tala  um svið ið
„þar  sem  ríkið  væri  ekki“  til  að  skýra  hvar
mafí an  byggi  um  sig. Fal cone  var myrt ur
í sprengju til ræði 1992  ásamt  konu  sinni
sem  var einn ig dóm ari  og þrem ur líf vörð -
um  þeirra – ein mitt  á  þann  hátt  sem mafí -
an  notar  til  að  minna  á  hvert  veldi henn -
ar  nær. 

Auður  á  borði,  fátækt  í  orði
Ítal ir  eru greini lega  vel stæð ir  og  bera rík -
i dæm ið gjarn an  utan  á  sér,  keyra  á  fínum
bílum,  fara  í  frí  og  eru áber andi  vel klædd -
ir  enda  eyða  þeir  meira  en  aðrar þjóð ir  í  föt
-  en sam kvæmt skatt heimt unni  eru  þeir
nán ast lús fá tæk ir.  Prodi for sæt is ráð herra
hefur  verið ófeim inn  við  að  segja lands -
mönn um  berum  orðum  að  það  geti ein -
fald lega  ekki stað ist  að  þeir  telji  rétt  fram.
Hann  hefur  hvað  eftir  annað  hnykkt  á
hvern ig  það  geti eig in lega stað ist  að  tveir
þriðju  þeirra  sem  telja  fram  gefi  upp árs -

tekj ur  á bil inu 6.000 -15.000  evrur, 150
þús und  manns  gefa  upp 100.000 -200.000
evrur  og  aðeins 50 þús und  manns  segja
tekj ur  sína  hærri  en 200.000  evrur –  og
það  í  landi  með sex tíu millj ón ir  íbúa.

Það  eru  fleiri  en  Prodi  sem  hrista höf uð -
ið  yfir  þessu.  Einn ágæt ur  maður  sem  ég
ræddi  við sagð ist  vera  í  hópi þess ara 50
þús unda hátekju manna  sem  telja  allar
tekj ur  sínar  fram  og  í  þeim  hópi  væri
næst um ein göngu  fólk  sem  eru tekju há ir
laun þeg ar  eins  og  hann  því  það starf ar
hjá stór fyr ir tækj um  með  há  laun  og bón -
usa.  Þeir  sem störf uðu sjálf stætt  og  hefðu
háar tekj ur,  hvort  sem  það  væru iðn að ar -

menn, fésýslu menn, lækn ar
eða lög fræð ing ar,  teldu  alls
ekki  allt  fram. 

Ein  saga  sem  ég  heyrði  í
þessa  veru  var  um lög fræð ing
sem  kom  í  banka  og  bað  um
lán  upp  á  tíu þús und  evrur.
Hann  brást  hinn  versti  við
þegar banka ráð gjaf inn  benti
honum  á  að sam kvæmt skatt -
fram tal inu  sem  hann  þurfti  að
leggja  fram  með láns um sókn -
inni  væri  varla ráð legt  að  auka
á fjár hags leg ar byrð ar  hans  því
sam kvæmt fram tal inu  væru
árs tekj ur  hans  undir  tíu þús -
und  evrum. Lög fræð ingn um
þótti  það  mjög móð gandi
aðdrótt un  að  hann  væri  ekki
nógu efn að ur  til  að  taka  lán
því  eins  og banka ráð gjaf inn
gæti  séð  skipti velt an  á banka -
reikn ingi  hans hundr uð um
þús unda  evra  á  ári!  En  hann
hafði  hins  vegar  engar áhyggj ur
af  að  í sam an burði  við banka  -
reikn ing inn  liti skatt fram tal
hans  út  eins  og brand ari.

Prodi  og  aðrir stjórn mála -
menn  nota  hert við ur lög  og  betri skatt -
heimtu  sem  rök  fyrir  því  að  þannig  verði
hægt  að  lækka skatt ana  í  raun  meðan
hægri stjórn Sil vio Berlus coni  hafi  aðeins
lækk að skatt ana  á hátekju fólki.  Það  er  þó
spurn ing  hvort  þau  rök  bíta  á  þjóð  þar
sem und an skot  skatta virð ist  hafa graf ið
um  sig  sem sjálf sagð ur hlut ur. 

Sam kvæmt  úttekt  sem skatt yf ir völd  á
Ítalíu  birtu  í  sumar  hafa skatt svik  af  öllu
tagi sex fald ast  að raun virði  á árun um
1980 -2004. Á árun um 2000 -2004  er áætl -
að  að skatt svik  hafi auk ist  um 30 pró sent.
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Í  úttekt skattyf ir valda 2004  var áætl að  að
fyrir hverj ar 100  evrur  sem  væru tald ar
fram  væru 46  evrur fald ar  og  þá  er reikn -
að  með skatt kerf inu  í  heild,  bæði  skatti  af
fyr ir tækj um  og ein stakl ing um.

Almennt  kvarta Ítal ir  yfir  háum skött -
um  og  flóknu fyr ir komu lagi.  Fyrir  utan
tekju skatt  eru  ýmiss  konar skatt ar  borga
og  bæja  og fast eigna skatt ar –  og  þeir
kvarta  líka  yfir  örum breyt ing um  á skatt -
kerf inu.

Hvar leyn ast skatt svik ar arn ir? 
Eitt  af  því  sem  maður  tekur  fljótt  eftir  sem
útlend ing ur  á  Ítalíu  er  að  það  er  sama
hvar  maður  kemur  í  búðir  og  á kaffi bari,
sama  hversu litl ir  og ómerki leg ir  þeir  eru,
að  alls stað ar  er  manni  rétt kvitt un
og  komið  í skiln ing  um  að  gæta
henn ar. Ástæð an  er  sú  að þess ir
stað ir  eiga  yfir  höfði  sér  háar sekt -
ir  ef við skipta vin irn ir  labba  út
kvitt ana laus ir. Efna hags brota lög -
regl an, Guar dia  di fin anz a,  á ræki -
lega merkt um  bílum,  er  líka áber -
andi  á göt un um.  Ekki  það  að  ég
hafi  nokkru  sinni  verið  beðin  um
að  sýna kvitt un  en með vit und in
um  þessa  kvöð  er áber andi.  Þrátt
fyrir  þetta  reikna Ítal ir  almennt
með  að skatt svik  séu þjóð ar í þrótt
þar lendra. Könn un  sem rann sókn ar stofn -
un in  Eures  gerði  með þús und  manna
úrtaki  árið 2004 styð ur almanna róm. 

Í  ítölskum grunn skól um  og fram halds -
skól um  eru krakk ar misk unn ar laust felld -
ir  og  á  hverju  ári  þarf tölu verð ur  hluti  í
hverj um  árgangi  að  taka  upp  próf  að
hausti  til  að  fá  að  halda  áfram.  Af þess um
ástæð um  er  það stór út gerð  hjá kenn ur -
um  og háskóla stúd ent um  að  kenna krökk -
um  fyrir próf in,  bæði  yfir sum ar ið  en  eins
að  taka  krakka  í auka tíma  yfir vet ur inn  til
að  koma  í  veg  fyrir  að  þeir  falli. Könn un
Eures bend ir  til  að  tregða kenn ar anna  til
að  telja tekj urn ar  fram  slái  öll  met –  í
úrtak inu segj ast 82 pró sent  aldrei  hafa
feng ið kvitt un  fyrir greiðsl um  til þess ara
kenn ara. Næst um  sama gild ir  um barna -
pöss un  sem  er  oft stund uð  af  konum  sem
passa  börn  á heim il un um  og  svo umönn -
un  eldri borg ara  sem fjöld inn  allur  af
ítölskum fjöl skyld um sinn ir  með  því  að
láta  fólk,  oft útlend ar  konur,  búa  með
gamla fólk inu  á heim il um  þess  til  að kom -
ast  hjá  því  að  það  fari  á elli heim ili. 
Hvað varð ar við skipti  við iðn að ar menn

bend ir könn un in  til  þess  að reikn ings laus
við skipti  séu  algeng  meðal iðn að ar manna
sem  leysa  verk  af  hendi  í heima hús um
t.d. 70 pró sent  meðal múr ara  og mál ara,
en  lægst  meðal raf virkja  eða 55 pró sent.
Þegar  kemur  að  vinnu fram kvæmdri  á
verk stæð um  eða vinnu stof um  fer  talan
lækk andi,  t. d.  um 34 pró sent  hjá hár -
greiðslu fólki.  Meðal háskóla mennt aðra
manna  sem  selja þjón ustu  sína,  eins  og
arki tekt a, lög fræð ing a, sál fræð ing a  og
lækn a  var tíðn in  um 20 pró sent  og  undir
en  þar  bar einn ig  á fjöl breytt um frá vik um
eins  og  að  gefa kvitt un  fyrir  lægri upp -
hæð  en  unnið  var  fyrir.

Ítölsk skattyf ir völd  vinna  náið  með
ítölsku hag stof unni,  Istat, við  að  þróa

rann sókn ar tæki  og  eins  til  að  hafa  stöðugt
til tæk ar tölu leg ar upp lýs ing ar.  Istat birt ir
líka  árlega  tölur  um áætl að  umfang skatt -
svika. 

Í rann sókn skattyf ir valda 2004  á  þróun
skatt svika  á árun um 1998 -2002  kemur
fram  að skatt svik  hafi minnk að  á  þessu
tíma bili  en jafn framt  hnykkt  á  að  þar  sem
skatt svik  séu  svo umfangs mik il  og  í  raun
hluti  af efna hags kerf inu  sé ljós lega  ekki
við  því  að  búast  að aðgerð ir skattyf ir valda
einar  sér  dugi.  Það  þurfi víð tækara  átak  til
að  koma  fólki  í skiln ing  um  hvað  sé  í  húfi
-  og  þar  hljóta stjórn mála menn irn ir  að
þurfa  að  gera  sitt  líkt  og  Prodi  og  stjórn
hans leit ast  við  þessi miss er in.

Úttekt in  gerir  nákvæma  grein  fyrir
ástand inu  á ein stök um svæð um - skatt svik
eru útbreidd ust  í Lomb ar díu (hér að inu  í
kring um Míl anó), Camp an íu (í kring um
Nap ólí),  á Sik il ey  og  í Piem onte (í kring um
Tór ínó).  Í skýrsl unni  segir  að  á ein stök um
svæð um  á Suð ur-Ít alíu  séu skatt svik  svo
útbreidd  að  það  þýði ekk ert  að  tala  um  að
fá  fólk  til  að  starfa  með yfir völd um held -
ur  verði hrein lega  að end ur vekja skiln ing

fólks  á ólög mæti skatt svika.  Hér  er auð vit -
að athygl is vert  að  það  er  á þess um svæð -
um  sem  rætur maf í unn ar  eru  dýpstar.

Skatt svik  eru umfangs mest  í þjón ustu -
grein um, eink um þjón ustu  við fyr ir tæki.
Því  má  halda  fram  að  þar  með  leggi þess -
ar grein ar  ekki  sinn  skerf  fram  til þjóð ar -
bús ins. Land bún að ur  er  líka gegn sýrð ur  af
skatt svik um  en  þar  sem velt an  þar  er
miklu  lægri  en  í iðn aði  eru skatt svikn ar
upp hæð ir  þar  miklu  lægri. 

Þessa dag ana  er tek ist  á  um  ítölsku fjár -
lög in  fyrir  næsta  ár.  Visco aðstoð ar fjár -
mála ráð herra  hefur  lýst  reiði  sinni  yfir að
aukin fram lög  til skattyf ir valda  hafi  ekki
feng ist  og  fyrir  því  berst  hann  nú  með
stuðn ingi  ýmissa þing manna.  Ein rök -

semd  hans  er  að  betri skatt heimta  sé
und ir staða rétt lát ara þjóð fé lags  og
rétt lát ara fram lags  til vel ferð ar kerf is -
ins.  Því  eins  og  einn  Ítali  sagði  við
mig  þegar  við rædd um skatta mál in
þá  er ákveð in þver sögn  í auð skipt -
ingu þjóð ar inn ar: „Þjóð in  er  rík  en
ríkið  er  fátækt.“

Skatt þrep um tekju skatts  á  Ítalíu 
hefur  verið  breytt und an far in  ár. 

2003
Skatt stig inn: 
Skatt leys is mörk 7.000  evrur
23%: .... 7.001-15.000
29%: .... 15.001 -29.000
31%: .... 29.001 -32.600
39%: .... 32.601 -70.000
45%:  .... frá 70.001
2007
23%: .... tekj ur  upp  að 15.000
evrum
27%: .... 15.001-28.000
38%: .... 28.001 -55.000
41%: .... 55.001 -75.000
43%:  .... frá 75.001
(Per sónu af slátt ur  upp  á 8.000  evrur
er  háður ákveðn um skil yrð um;
afslátt ur eft ir launa þega  er 7.500
evrur).

(Gazz etta Uff ic i ale  n. 299  del 27 dic em bre 2006

la  legge fin anz i aria 2007 ( legge  n. 296/2006).

Í úttekt skattyfirvalda

2004 var áætlað að fyrir

hverjar 100 evrur sem

væru taldar fram væru

46 evrur faldar
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Við álagningu opinberra gjalda lögaðila
2007  voru 30.099  félög  á skatt grunns krá.
Þar  af  voru 26.555 einka hluta fé lög, 3.544
hluta fé lög  og sam eign ar fé lög. Lög að il ar
sem und an þegn ir  eru tekju skatti,  s. s.  ýmis
starf semi  á  vegum  hins opin bera, áhuga -
manna sam tök  og  önnur  góð gerða fé lög
voru 8.323. Skatt stjórar áætl uðu  gjöld
9.511  félaga,  sem  er  um fjórð ung ur lög að -
ila  á skatt grunns krá.  Nú  voru 80,8 millj -
arð ar lagð ir  á lög að ila  í opin ber  gjöld, 6,9
millj örð um  meira  en  í  fyrra.  Hér  að  neðan

verð ur  tæpt  á  því  helsta  sem   telja má
mark vert  við nið ur stöð ur álagn ing ar opin -
berra  gjalda lög að ila  árið 2007.

Enn fjölg ar einka hluta fé lög um
Félög um  á skatt grunns krá  hefur fjölg að
mjög  mikið  á und an förn um  árum.  Frá
árinu 1993  hefur skatt skyld um lög að il um
fjölg að  um 214,6%  en  á  sama  tíma  hefur
ein stakl ing um  á skatt grunns krá fjölg að
um 27,8%.  Þegar  rætt  er  um  mikla fjölg un
lög að ila  í  þessu sam hengi  er  fyrst  og  fremst
um  að  ræða gíf ur lega fjölg un einka hluta -
fé laga.  Ýmsar ástæð ur  eru  fyrir mik illi
fjölg un þeirra  og  kemur  þar  til  að  lögum
um hluta fé lög  hefur  verið  breytt  til  að
auð velda stofn un  félaga.  Lögum  hefur
verið  breytt  til  að  gera mönn um  kleift  að
færa ein stakl ings rekst ur  yfir  í einka hluta -
fé lag. Tekju skatt ur lög að ila  hefur  verið
lækk að ur  þannig  að marg ir  kunna  að  sjá

skatta legt hag ræði  í  því  að  stofna einka -
hluta fé lag  um ein stakl ings rekst ur,  en ein -
stakl ing um  sem  reikna  sér end ur gjald
vegna  vinnu  við  eigin rekst ur  hefur fækk -
að  mikið  á þess um  tíma. Þá  hefur mik ill
upp gang ur  í þjóð fé lag inu  á síð ustu  árum
leitt  til  þess  að  æ  fleiri   hefja sjálf stæð an
atvinnu rekst ur  og  stofna  þá  oftar  en  ekki
einka hluta fé lög  um rekst ur inn.  Þá  má
nefna  að eign ar halds fé lög um  hefur fjölg -
að  mikið  á und an förn um  árum  en  hér  er
um  að  ræða  félög  um rekst ur ann arra
félaga. Félög um  hefur fjölg að  hratt  frá
árinu 1997  en  þá  voru 17.153  félög  á  skrá,
þar  af 1.367 einka hluta fé lög. Einka hluta -
fé lög  voru  þá  um  átta pró sent  skráðra lög -
að ila.  Nú  voru 30.099 félög  á skatt grunns -
krá  en  þar  af  voru 26.555 einka hluta fé -
lög. Einka hluta fé lög  voru  því 67,4%
skráðra lög að ila,  eða 88,2% tekju skatts -
skyldra  félaga  á grunn skrá.

Skatt ar lög að ila  hækka  enn
Opin ber  gjöld lög að ila hækk uðu  um 6,9
millj arða*,  tæpa 12,8  ef tekið er tillit til
mikillar lækk unar fjár magns tekju skatts

Nú er lokið álagningu opinberra gjalda á lögaðila vegna gjaldársins
2007. Lögaðilar á skatt grunns krá voru 38.422, 2.485  fleiri  en  í  fyrra,
sem  er aukn ing  um rúm lega 6,9%.

Opinber gjöld
lögaðila 2007

PÁLL  KOLBEINS

Opinber gjöld lögaðila 2006 og 2007
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eða um  rúma 5,9 millj arða.  Á und an förn -
um  árum  hafa opin ber  gjöld lög að ila
hækk að  mikið.  Mest  ber  þar  á mik illi
hækk un tekju skatts,  en trygg inga gjald
sem fram an  af síð asta ára tug  var  það  gjald
lög að ila  sem  mestu skil aði hefur einn ig
hækk að  mikið.  Í  fyrra  brá  svo  við  að af
opinberum gjöldum greiddu lögaðilar
mest í tekjuskatt og sama á við nú í ár.
Tekju skatt ur hækk aði  nú  um  rúma  átta
millj arða,  eða 23,2%  á  milli  ára.  Þetta  er
minni hækk un  en und an far in  ár  en  á síð -
ustu þrem ur  árum  hefur tekju skatt ur
hækkað mikið. Tekju skatt ur  var  nær
óbreytt ur  milli  áranna 2003  og 2004,
hafði  þá hækkað  um  tæp 36%  árið  á
undan.  Hækkun milli  áranna 2004  og
2005  var um 74%, hækkun milli áranna
2005 og 2006 var 46% og milli áranna
2006 og 2007 23,2%,  sem  fyrr  segir.  Nú
voru 42,7 millj arð ar lagð ir  á  í  skatt  á
hagnað  lög að ila. Frá álagningu 1993 
hefur skattur á hagnað félaga hækkað um
985,9%. Skatthlutfallið hefur lækkað
verulega frá árinu 1992 þegar það var 45%.
Það lækkaði í 39% við álagningu 1993 og
í 18% við álagningu 2003. Mikil hækk un
álagðs tekju skatts skýr ist  að  miklu  leyti
af hagn aði ein stakra  félaga  en hlut ur
þeirra  tíu  félaga  sem  bera mestan tekju -
skatti  hefur auk ist veru lega  á und an förn -
um  árum.  Árið 2001  voru  t. d. 13,2% tekju -
skatts  lögð  á  tíu  stærstu félög in,  árið 2004
var  þetta hlut fall  komið  upp  í 17,9%.
Hlut fall ið  var 27,6%  við álagn ingu 2005,
40,5%  við álagn ingu  í  fyrra  og 44%  nú.
Nú  voru 18,8 millj arð ar,  af  þeim 42,7
millj örð um,  sem lagð ir  eru  á lög að ila  í
skatt  af hagn aði, lagð ir  á  þau  tíu  félög
sem  mest  er  lagt  á.  Ef áætl un um  er  sleppt
þá  voru 18,3 millj arð ar lagð ir  á  þau 11
félög  sem  greiða  meira  en 150 millj ón ir  í
tekju skatt.  Þetta  eru 56,2%  af  þeim 32,6
millj örð um  sem lagð ir  eru  á tekj ur  og
hagn að  skv. skatt fram tali.  Þá  hefur tekju -
skatt ur lög að ila einn ig auk ist sam fara mik -
illi fjölg un einka hluta fé laga.  Bæði  hafa
ein stakl ing ar  fært tekj ur  úr ein stakl ings -
rekstri  á  eigin  nafni  yfir í einkahlutafélög
þannig  að tekj ur  sem  áður  hefðu mynd að
skatt stofn  hjá ein stakl ing um  eru  nú skatt -
lagð ar  sem tekj ur  félaga.  Þá  hefur, sam fara
mik illi fjölg un  félaga  á skatt grunns krá,
félög um  sem  ýmist  skila  ekki fram tali  fyrir
fram tals frest  eða  eru  talin  hafa van tal ið
tekj ur, fjölg að  mikið.
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Lögaðilum á skattgrunnskrá hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Frá árinu 1993 hefur
skattskyld um félögum fjölgað um 214,6% en á sama tíma hefur einstaklingum á skattgrunnskrá fjöl-
gað um 27,8%. Einstaklingum sem reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur hefur
hins vegar fækkað um 34,5% á tímabilinu.

Árið 1995 var lögum um hlutafélög breytt þannig að auðveldara varð að stofna hlutafélög um rekstur,
einkahlutafélög. Frá þeim tíma hefur einkahlutafélögum fjölgað mjög mikið en þau eru 
nú 67,4% lögaðila á skattgrunnskrá.

Við álagningu 2003 var skattur af hagnaði lögaðila lækkaður úr 30% í 18%. Þá var lögum einnig
breytt þannig að auðveldara varð fyrir einstaklinga með rekstur í eigin nafni að stofna einkahlutafélög
um reksturinn. Í kjölfarið fækkaði einstaklingum sem reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvin-
nurekstur en skattskyldum félögum fjölgaði.
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Skatt stjórar áætl uðu  nú skattstofna hjá
9.460 félög um  sem  ekki skil uðu skatt -
fram tali  fyrir fram tals frest,  sem  er 31,4%
félaga. Sam fara mik illi fjölg un  félaga  á
skatt grunns krá  hefur hlut fall  félaga  sem
ekki  skila fram tali  fyrir fram tals frest  farið
hækk andi.  Nú bregð ur  hins  vegar  svo  við
að hlut fall  félaga  sem  eru  með áætl að ar
tekj ur lækk ar lít il lega  á  milli  ára  en  í  fyrra
fengu 33%  félaga áætlun.  Til sam an burð -
ar  má  geta  þess  að  árið 1998 fengu 24,3%
félaga áætlun. 

Við álagn ingu 1998  voru 14,9% tekju -
skatts stofns lög að ila  byggður  á áætl un
samanborið  við 23,6%  nú. Hlut fall áætl -
aðra  tekna  hefur  farið nokk uð lækk andi
frá  árinu 2002  en  hér skipt ir  mestu  máli
gríð ar leg ur hagn að ur ein stakra  félaga  á
und an förn um  árum.  Ef einka hluta fé lög
eru skoð uð sér stak lega  þá  voru  nú  tæpir
18,3 millj arð ar lagð ir  á einka hluta fé lög  í
tekju skatt  en  þar  af  voru 8,6 millj arð ar,
eða 47,2% byggð ir  á áætl un skatt stjóra.
Skýr ing a  á  því  af  hverju  svo mörg um
einka hluta fé lög um  eru áætl að ar tekj ur  er
vafa laust  að  leita  í  því  að  oft verð ur  minna
úr áform um stór huga athafna manna  en
til  stóð  í upp hafi. Þegar  allt  kemur  til  alls
er  engin starf semi  í mörg um þess ara  félaga
sem  eru  þó  á skatt grunns krá  og  því fram -
tals skyld.  Sé fram tali  ekki skil að  á til sett -
um  tíma,  eins  og  lög  gera  ráð  fyrir,  eru
félög un um áætl að ar tekj ur af skatt stjóra.

Trygg inga gjald
Trygg inga gjald  var  lengi  vel  það  gjald  sem
mestu skil aði  en  á síð ustu tveim ur  árum
hefur álagð ur tekju skatt ur  verið  hærri.  
Nú  voru 37,3 millj arð ar lagð ir  á lög að ila  
í trygg inga gjald  af greidd um laun um,  sem
er 14,7%  hærra  en  í  fyrra.  Þó  að tekju -
skatt ur  sé  nú  hærri  en trygg inga gjald
hefur trygg inga gjald hækk að  mikið  á 
und an förn um  árum,  á bil inu  frá 15%  til
20%  árlega.  Á  milli  áranna 2005  og 2006
hækk aði gjald ið  um 17,7%. Gjald ið hækk -
aði  um 19,1%  á  milli  áranna 2003  og
2004. Sam fara hækk un gjalds ins  úr 5,23%
í 5,73%,  árið  eftir hækk aði álagn ing in  um
4,9%,  á  milli  áranna 2004  og 2005,  en  þá
var gjald ið  sjálft  óbreytt  á  milli  ára.  Nú
hækk aði gjald ið lít il lega,  úr 5,73%  í
5,79%,  sem  er  um 1% hækk un.  Frá árinu
1993 hefur almennt gjaldstig trygginga -
gjalds lækkað úr 6,18% í 5,79%, sem er
6,3% lækkun. Álagning hefur hækkað um
353%. Þar  sem gjald ið  er  lagt  á launa tekj -
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Á undanförnum árum hafa opinber gjöld lögaðila hækkað mikið. Fyrir tíu árum var 
tekjuskattur helmingi lægri en tryggingagjald, nú er hann  15% hærri. 

Þrátt fyrir lækkun skatthlutfalls hefur skattur á tekjur og hagnað félaga hækkað um 985,9% frá árinu
1993. Álagning tryggingagjalds hefur hækkað um 353% á sama tíma.

Frá árinu 2004 hafa tekjuskattur og tryggingagjald hækkað mjög mikið. 
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ur  ber hækk un trygg inga gjalds vita skuld
vitni  um  gott atvinnu á stand  og mikl ar
launa hækk an ir  á vinnu mark aði. Skatt -
stjórar áætl uðu lög að il um 2,8 millj arða  í
trygg inga gjald  sem  er 7,6% trygg inga -
gjalds.  Þetta hlut fall  er  lægra  en  í  fyrra,  en
þá  voru 8,9% álagn ing ar  byggð  á  mati
skatt stjóra.  Tíunda ára tug inn  var áætl að
trygg inga gjald  rétt rúm lega  þrjú pró sent
trygg inga gjalds.  Nú  var  lagt trygg inga -
gjald  á 15.910 lög að ila eða 531  fleiri  en  í
fyrra.  Af 38.422 lög að il um  á  skrá  var  lagt
trygg inga gjald  á launa greiðsl ur 15.910
lög að ila,  eða 41,1% lög að ila  sem  er held -
ur  lægra hlut fall  en und an far in  ár.  Þá
vekur óneit an lega  nokkra  athygli  að  á
sama  tíma  og  tekju katt sskyld um félög um
fjölg ar  um 2.459, fjölg ar  þeim lög að il um
sem  er  ætlað  að  skila trygg inga gjaldi  af
greidd um laun um  ekki  um  nema 496  á
milli  ára.  Nú  eru 18.122  fleiri  tekju skatt -
skyld   félög  á skatt grunns krá  en  árið 1997.
Félög um  sem  eiga  að  skila trygg inga gjaldi
af launa greiðsl um  hefur  hins  vegar  aðeins
fjölg að  um 7.318  á  þessu tíma bili.

Yfir fær an legt  tap
Það  er  ekki  aðeins  að skatt skyld ur hagn að -
ur  hafi auk ist  mikið  á síð ustu  árum held ur
hefur  tap einn ig hækk að gríð ar lega  mikið.
Yfir fær an legt  tap  jókst  um  tæpa 199,7
millj arða  frá  því  í  fyrra,  sem  er hækk un  um
108,9%  á  milli  ára. Yfir fær an legt  tap  var  nú
tæpir 383 millj arð ar  samanborið  við 183,3
millj arða  í  fyrra.  Þó  svo  að  gögn emb ætt -
is ins  um yfir fær an legt  tap  nái  aðeins  aftur
til álagn ing ar árs ins 1998  þá  er  óhætt  að
full yrða  að yfir fær an legt  tap,  eftir  að  það
hefur  verið  nýtt  til lækk un ar tekju skatts -
stofns, hefur  aldrei auk ist  jafn  mikið  á
milli  ára.  Sem  fyrr  er bróð ur part ur inn  af
tap inu  hjá  fáum félög um.  Nú  voru 65  félög
með  meira  en  einn millj arð  í yfir fær an -
legt  tap  á  bókum  sínum,  samanborið  við
21  félag  í  fyrra. Yfir fær an legt  tap þess ara
félaga  var  nú 203,5 millj arð ar,  eða 53,1%
yfir fær an legs  taps  félaga  í land inu.  Af þess -
um félög um  voru  tíu  félög  með 97,8 millj -
arða  í  tap  sem  er  rúmur fjórð ung ur yfir fær -
an legs  taps.  Í  fyrra  var 21  félag  með  meira
en  einn millj arð  í yfir fær an legt tap. Sam -
tals  voru  þessi  félög  með 25% heild ar taps.
Nú  voru 10.948  félög  með yfir fær an legt
tap  saman borið  við 9,438  félög  í  fyrra  og
því  telja  nú 16%  fleiri  félög  fram  tap  en  í
fyrra.

*����������������������+��������,���������������������� 
$��������,������

�

�$���

��$���

��$���

��$���

��$���

��$���

��$���

	
����
�����

���� ���	 ���� ���
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���
 ����!�����������

���.

���.

����.

����.

����.

����.

����.

����.

���	.

����.

����.

���	.

�
��.

�	��. �	�	.

����.

����.
����.

����.
����.

����. ����.

01���#��

�����#�

01���#� !���

�	�	.

-��
����������+��������,��������
�������������
���������� 

�

��$���

���$���

���$���

���$���

���$���

���$���

%���
&�����'

!����������� ���� ���	 ���� ���
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���� ���
 ����
���.

���.

����.

����.

����.

����.

����.

����.

	���.

$�������
�,�����

01���#�����+ �

-������������+ �

01���#����������

-�����������

2��� �����1���#��������

����.

���	.

����.

����.

����.

�	��.

���	.

����.

����.

����.

����.

���	.

�	��.

���
.

���
.

*��������������������������������������
����
����������.�����������������
���

!����#����������������� 
	
����
�����

����*���	
���	*����

����*���

���
*����

����*����
����*����

����*����
����*����

����*����
����*����

����*���	
���	*����

����*���

���
*����

!�����������

*�$���

*���

�

���

�$���

�$���

�$���

�$���

�$���

������3�#�����

 ������������������� !����

Samfara mikilli fjölgun félaga á skattgrunnskrá hefur hlutfall félaga sem ekki skila framtali fyrir 
framtalsfrest farið hækkandi. Nú lækkaði þetta hlutfall hins vegar lítillega á milli ára.

Hlutfall áætlaðra tekna sem á undanförnum árum hafa aðallega verið bundnar við einkahlutafélög
hefur farið nokkuð lækkandi frá árinu 2002 en hér skiptir mestu máli að hagnaður einstakra
hlutafélaga hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum.

Árlega er fjöldi félaga skráður á skattgrunnskrá. Nú eru 18.122 fleiri tekju- og eignarskattskyld félög á
skattgrunnskrá en árið 1997. Félögum sem eiga að skila tryggingagjaldi af launagreiðslum hefur hins
vegar aðeins fjölgað um 7.318 á tímabilinu.



Handbækur og verklagsreglur 

Rík is skatt stjóri  hefur skip að starfs hópa  til
að  semja verk lags regl ur, ann ars  vegar  um
tekju skatt  og  hins  vegar  um virð is auka -
skatt  sem  mynda  skulu  stofn  að hand -
bók um  um  þá  skatta.  Í  þessu  felst  að  taka
saman upp lýs ing ar  og  gögn  sem  til  eru
um skýr ing ar  á tekju skatt slög um  og virð -
is auka skatt slög um,  úr gagna safni rík is -
skatt stjóra  auk  dóma  og  úrskurða.  Byggt
verð ur  á grunn um  sem  þegar  hafa  verið
samd ir  og  aukið  við  eða  eftir atvik um

samdir  nýir  kaflar  með  það  fyrir  augum  að
unnt  verði  að  gefa  út heild stæð ar verk lags -
regl ur  og  síðar hand bækur  um tekju skatt
og virð is auka skatt. Sömu leið is  munu
hand  bæk urn ar  verða aðgengilegar  á  vef
rík is skatt stjóra,  www. rsk. is.

Í starfs hópi  um verk lags regl ur  í tekju -
skatti  eru: Elín  Alma Art húrs dótt ir for -
mað ur,  Harpa Kristj áns dótt ir,  Hrefna Ein -
ars dóttir  og Jar þrúð ur  Hanna Jóhann s -
dótt ir. 

Í starfs hópi  um samn ingu nýrr ar hand -
bók ar  í virð is auka skatti  eru:  Jón Guð -
munds son for mað ur,  Pétur Ólafs son,
Harpa Kristj áns dótt ir, Ragn heið ur Björns -
dótt ir,  Bjarni  Amby Lár us son  og  Óskar
Alberts son. Á meðfylgjandi mynd má sjá
Ingvar J. Rögnvaldsson vararíkisskattstjóra
á fundi með öðrum starfshópnum.  Með
hóp un um  munu  starfa  þeir Jóhann es
Jóns son  og  Einar  Valur Krist ins  son  en  þeir
munu  sjá  um tækni leg an  þátt vinn unn ar.
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Aðrir skatt ar  og  gjöld
Vert  er  að minn ast nokkr um  orðum  á fjár -
magns tekju skatt   sem lagð ur  er  á lög að ila
sem und an þegnir  eru tekju skatti. Fjár -
magns tekju skatt ur lækk aði  nú  um  tæpa
5,9 millj arða,  eða 94,5%  frá álagn ingu  í
fyrra. Skatt ur inn  hefur aðal lega  verið lagð -
ur  á  ríkið  en stærst ur  hluti  hans  hefur  verið
lagð ur  á  vegna sölu hagn að ar  af eign um.
Ann ars  eru  það aðal lega sveit ar fé lög  og
stofn an ir rík is ins  sem  greiða  skatt  af vaxta -
tekj um.  Þá  er  vert  að minn ast  á  ýmis
smærri  gjöld  sem skatt stjórar  leggja  á  en
eru  ekki eig in leg ir skatt ar. Iðn að ar mála -
gjald,  sem  lagt  er  á  veltu iðn fyr ir tækja  og
renn ur  til sam taka iðn að ar ins,  var  nú 380
millj ón ir, 22,8%  hærra  en  í  fyrra. Bún að ar -
gjald  var  nú 107 millj ón ir, 37,5%  lægri  en
í  fyrra.  Þá  voru 24 millj ón ir lagð ar  á fjar -
skipta fyr ir tæki  í jöfn un ar gjald alþjón ustu,
en  þetta  er 21,5% lækk un  frá  því  í  fyrra.
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Fag hóp ar hafa verið skip að ir  til  að bæta þekk ingu starfs manna skattyf ir valda  
með  því  að  semja  nýjar hand bæk ur  og verk lags regl ur

Á síðustu árum hefur hlutur 10 stærstu gjaldenda tekjuskatts í heildarálagningu hækkað töluvert mikið
eða úr 17,6% árið 2004 í 44% árið 2007.
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Til  að und ir búa breyt ing arn ar  hefur rík is -
skatt stjóri skip að  fjóra vinnu hópa.   Um  er
að  ræða starfs hópa  sem  vinna  skulu  að
breyt ing um  á eft ir greind um atrið um:

• fyr ir komu lag áætl ana  í virð is auka skatti
• skattupp gjör útlend inga
• ein föld un  á fram tals gerð ein stakl inga
• bætt  skil skatt fram tala

Öllum starfs hóp un um  er  ætlað  það hlut -
verk  að  koma  með til lög ur  um úrbæt ur,
skil greina fyr ir hug að ar breyt ing ar,  gera
til lög ur  um laga leg  atriði, und ir búa nauð -
syn leg ar tækni leg ar ráð staf an ir  og  leggja
drög  að kynn ingu nið ur staðna  þegar  þær
liggja  fyrir.

Í starfs hóp  um áætl an ir  í virð is auka -
skatti  var Krist ín Norð fjörð skrif stofu stjóri
hjá skatt stjóran um  í Reykja vík skipuð for -
mað ur  en  aðrir í hópnum  eru Hjör dís
Gunn ars dótt ir, Gunn ar Níels son  og

Sæmund ur Guð munds son. Hóp ur inn
hefur  nú  þegar skil að áfanga skýrslu  þar
sem lagð ar  eru  til rót tæk ar breyt ing ar  en
loka skýrsla hóps ins verð ur  kynnt  í árs -
byrj un 2008.

Í starfs hópi  um skattupp gjör útlend -
inga  er  Hrefna Ein ars dótt ir for mað ur  en
aðrir  í hópn um  eru Grét ar  Þór Krist ins son,
Karl  Óskar Magn ús son  og  Ævar  Ísberg.
Með hópn um starf ar  Harpa  Hrönn Fran -
kels dótt ir. Hóp ur inn  mun  skila  af  sér til -
lög um  seint  á  árinu 2007.

Starfs hópi  um aðgerð ir  til  að  bæta
skatt skil ein stakl inga stýr ir  Karl  Óskar

Magn ús son  en  aðrir  í hópn um  eru Guð -
rún  Björg Braga dótt ir skatt stjóri,  Jens  Þór
Svans son,  Elín  Alma Art húrs dótt ir,  Hrefna
Ein ars dótt ir  og Grét ar  Þór Krist ins son.
Starfs hóp ur inn  mun  skila  af  sér til lög um
í árs byrj un 2008.

Starfs hópi   um ein föld un  á fram tals -
skil um  er  stýrt  af  Jens  Þór Svans syni  en
auk  hans  eru  í hópn um Gunn ar Karls son
skatt stjóri,  Hrefna Ein ars dótt ir,  Karl  Óskar
Magn ús son, Har ald ur Hans son, Jóhann es
Jóns son  og  Ævar  Ísberg. Loka skýrslu hóps -
ins  er  að  vænta  á vor mán uð um 2008. 

Að und an förnu  hefur rík is skatt stjóri und ir bú ið  ýmsar breyt ing ar  á skatt -
fram kvæmd  með það að markmiði að einfalda skattskil og fækka
áætlunum. Það er í samræmi við áætlanir Rík is stjórn ar  Íslands  sem fjár mála -
ráðu neyt ið  hefur  birt opin ber lega

U M B Æ T U R  O G  B R E Y T I N G A R

Starfshópar undirbúa 
bætta skattframkvæmd



Tonna skatt ur
Þann 17.  mars síð ast lið inn  voru sam -

þykkt  á  Alþingi  lög  nr. 86/2007  um skatt -
lagn ingu kaup skipa út gerð ar  eða tonna -
skatt  eins  og  þau  eru stund um  nefnd.  Með
lög un um  er lög fest sam bæri leg skatt lagn -
ing kaup skipa út gerða  og  í  ýmsum ná -
granna  lönd um  okkar  og  þannig stuðl að
að  því  að kaup skip  sem  skráð  eru  í útlönd -
um  verði  skráð  hér  á  landi  á  ísl enska
alþjóð lega skipa skrá ( IIS),  sem stend ur
fyrir Ice land ic Int er nation al Ship reg ist er,
og  verði  með  því  skrá yfir íslensk  skip  sem
sigla  undir íslensk um  fána. Sam hliða þess -
um  lögum  voru sam þykkt  á  Alþingi  lög  nr.
38/2007  um stofn un íslenskr ar alþjóð -
legr ar skipa skrár ( IIS)  sem sam göngu ráðu -
neyt ið  lagði  fram. Gild is taka lag anna  er  
1. jan úar 2008. 

Kaup skipa út gerð  hefur stað ið  frammi
fyrir  stöðugt vax andi sam keppni  á alþjóð -
lega  vísu  og  hefur þró un in  á  Íslandi  og  í
öðrum lönd um  verið  á  þá  leið  að  útgerð
hefur stað sett  sig  með hlið sjón  af skatta -
um hverfi  og rík is að stoð. Kaup skip Íslend -
inga  í milli landa sigl ing um  sigla  öll  undir
erlend um  fánum.  Þannig  hefur kaup skipa -
út gerð  flust  úr  landi  og  fjöldi  íslenskra
far manna  sætir skatt lagn ingu erlend is  en

ekki  á  Íslandi  af launa tekj um  sínum.  Með
lög un um  er  því skap að ur grund völl ur  til
að  flytja kaup skipa út gerð  heim  aftur  og
þar  með skatt lagn ing ar rétt  af laun um far -
manna. Sam bæri leg skatt lagn ing kaup -
skipa út gerða þekk ist  m. a.  í Fær eyj um,
Dan mörku, Nor egi, Hol landi  og  Írlandi.

Skil yrði
Þeir aðil ar  sem upp fylla skil yrði lag anna
og  er heim ilt  val  um skatt lagn ingu sam -
kvæmt  þeim  af reglu legri starf semi,  í  stað
þess  að  greiða almenn an tekju skatt  af
henni sam kvæmt  lögum  nr. 90/2003,  um
tekju skatt,  eru kaup skipa út gerð ir  sem
rekn ar  eru  af hluta fé lög um  og einka hluta -
fé lög um  sem  bera ótak mark aða skatt -
skyldu  á  Íslandi  og  gera  út kaup skip  sem
skráð  eru  á  íslenska alþjóð lega skipa skrá.
Við skil grein ingu  á kaup skipi  er  miðað
við  að lág marks stærð  þess  sé 100 brúttó -
tonn  og  að skip ið  sé  í milli landa sigl ing um
með  farm  og far þega  eða  bara í farm flutn -
ing um  milli  hafna  innanlands. Skil grein -
ing unni  er  ekki  ætlað  að  taka  til  skipa  í far -
þega flutn ing um hér lend is.

Kröf ur
Lögin  gera  ráð  fyrir því  að við kom andi
skatt stjóra  sé til kynnt  um  val útgerð ar -
inn ar  fyrir upp haf  fyrsta tekju árs,  sem
tonna skatt lagn ingu  er  ætlað  að  taka  til.
Ákvörð un in  er bind andi  og  skal skatt lagn -
ing  að lág marki  taka  til  þriggja rekstr ar ára.
Jafn framt  er áskil ið  að hygg ist kaup skipa -
út gerð  hverfa  frá tonna skatt lagn ingu  að
lokn um lág marks bindi tíma  eða  síðar,  þá
skuli til kynna skatt stjóra  um  þau  áform

fyrir upp haf  þess  árs  þegar horf ið  yrði  til
almennr ar skatt lagn ing ar sam kvæmt
tekju skatt slög um. Tonna skatt lagn ing
verð ur  ekki  tekin  upp  að  nýju  fyrr  en  að
liðn um þrem ur  árum.  Ákvæði  sem  þetta
er  að  finna  í  lögum  þeirra  ríkja,  sem  tekið
hafa  upp tonna skatt lagn ingu  og  er  ætlað
að  sporna  gegn  því  að skatt lagn ingu  verði
hagað  eftir  því  sem  henta  þykir  frá  ári  til
árs. Bindi tími ann arra  ríkja  er skemmst ur
þrjú  ár  en víð ast  hvar  tíu  ár.  Hvert  það
félag  sem  valið  hefur tonna skatt lagn ingu
skal  að lág marki bund ið  í  þrjú  ár.

Sam ein ing  félaga,  þar  sem  eitt  eða  fleiri
félag anna  hafa  valið tonna skatt lagn ingu,
hefur  þau  áhrif  að  hið sam ein aða  félag  skal
upp fylla skil yrði  um  að  hvert  það  félag
sem fell ur  undir sam ein ing una  hafi  sætt
skatt lagn ingu  í  þrjú  ár.  Við skipt ingu  félags,
sem  ekki  hefur  lokið  þriggja  ára bindi tíma,
skulu  þau  félög  sem  skipt  er  upp bund in  til
loka  þess tíma bils  sem  hið  skipta  félag  var
bund ið  af.  Þá  er sams kött un sam kvæmt
55.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju skatt,
óheim il  þann  tíma  sem útgerð ar fé lag  hefur
valið tonna skatt lagn ingu.

Hvað  telst kaup skipa út gerð?
Með hug tak inu kaup skipa út gerð  er  átt  við
útgerð  sem  skal  vera  í atvinnu skyni  og
fel ast  í flutn ingi  á  farmi  eða far þeg um
með skip um  sem útgerð in  á  eða  hefur  á
leigu  með  eða  án áhafn ar. Jafn framt  telst
til kaup skipa út gerð ar  útleiga kaup skips  ef
leigu taki  nýtir skip ið sann an lega  í kaup -
skipa út gerð  við flutn ing  á  farmi  og far þeg -
um.  Útleiga  skips  án áhafn ar  til  lengri
tíma  en  þriggja  ára  telst  þó  ekki  til kaup -
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skipa út gerð ar,  enda  er  slíkt tíma mark  talið
hæfi legt  til  að  mæta tíma bundn um verk -
efna skorti.  Þannig  mynda  þau kaup skip
grund völl tonna skatt lagn ing ar sem út -
gerð  in  nýtir  í reglu legri starf semi  sinni.

Þætt ir  í kaup skipa út gerð
Í lög un um  eru til tald ir  þeir rekstr ar þætt ir,
sem  telja verð ur  svo órjúf an lega  þætti  í
kaup skipa út gerð  að eðli legt  sé  að  falli
undir tonna skatt lagn ingu,  enda  um  að
ræða  þætti  í tekju öfl un  eða kostn að,  sem
með bein um  eða óbein um  hætti  á  rætur
sínar  í kaup skipa út gerð  og  hefur  áhrif  á
afkomu henn ar.  Er  hér  um  að  ræða notk -
un  gáma  við farm flutn inga, rekst ur  út-
upp  skip un ar -  og við halds að stöðu, rekst ur
á miða sölu  og far þega söl um, rekst ur skrif -
stofu  og stjórn un ar að stöðu  og  sala  á
vörum  til  neyslu  um  borð  í kaup skipi.
Enn frem ur  er und ir strik að  það meg in -
sjón ar mið  að  hafi kaup skipa út gerð  valið
tonna skatt lagn ingu  skuli  sú skatt lagn ing
taka  til útgerð ar  allra  þeirra  skipa  sem
félag ið  gerir  út  og upp fylla skil yrði  um
skrán ingu  á  íslenska alþjóð lega skipa skrá.
Sam kvæmt  þessu  er  félagi  því óheim ilt
að  fella  ýmist  undir tonna skatt lagn ingu
eða tekju skatt slög ein stök  skip  sem  það
gerir  út.  Þá  er  það árétt að  að  ef  útgerð  sem
valið  hefur tonna skatt lagn ingu  gerir  út
skip  í sam eign  með  öðrum  tekur  hún
einn ig  til hlut deild ar útgerð ar inn ar  í
hinum sam eig in lega  rekstri.

Hvað  telst  ekki 
kaup skipa útgerð
Tonna skatt lagn ing  tekur ein vörð ungu  til
kaup skipa út gerð ar  svo  sem  hún  er skil -
greind  í lög un um.  Hafi félag ið jafn framt
með hönd um  aðra starf semi sam hliða,

þ. m. t.  útgerð ann arra  skipa, verð ur hagn -
að ur  af  slíkri starf semi skatt lagð ur sam -
kvæmt ákvæð um tekju skatt slaga.  Í lög -
un um  eru  í dæma skyni  talin  upp til vik
um notk un kaup skipa  sem  falla  utan
tonna skatt lagn ing ar.  Má  þar  nefna und ir -
bún ings rann sókn ir,  leit  og  úrvinnslu  á
kol vetn is sam bönd um  eða  öðrum nátt -
úru auð lind um, fisk veið ar  og  vinnslu  afla,
bygg ingu  og við gerð  hafna  eða ann arra
mann virkja, lagn ingu  leiðslna  á hafs botni,
jarð efna nám  og – vinnslu,  köfun, lóð sun
og björg un,  fræðslu -  og upp eld is starf  eða
aðra félags lega starf semi, safna starf semi,
íþrótta -,  skemmti -  og tóm stunda starf,
þ.m. t. hvala skoð un  og far þega sigl ing ar
milli  hafna  innanlands,  sem  ekki  eru
áfang ar  á  leið  milli  landa.  Það leið ir  síðan
af  eðli  máls  að  skip  sem  lagt  hefur  verið
var an lega  telst  ekki  með skipa stól  sem
nýtt ur  er  í kaup skipa rekstri sam kvæmt
lög un um.

Farm flutn ing ur seld ur 
í  einu  lagi
Undir tonna skatt lagn ingu fell ur farm -
flutn ing ur  sem kaup skipa út gerð  selur  í
einu  lagi,  þrátt  fyrir  að óskyld ur  aðili ann -
ist  hluta  þess flutn ings,  t. d. farm flutn ing -
ur  með kaup skipi  og flutn inga bif reið.
Þetta grund vall ast  á  því  að  sá  hluti farm -
flutn ings ins  sem keypt ur  er  af  öðrum
skatt leggst  í  hendi  þess  aðila. Farm flutn -
ing ur  sem rekstr ar að ili kaup skipa út gerð ar
ann ast  í  eigin  rekstri  með  öðrum flutn -
inga tækj um  en kaup skip um fell ur  utan
tonna skatt lagn ing ar.  Þessi skip an skatt -
lagn ing ar helg ast  m. a.  af sam keppn is -
ástæð um. Skipt ing sölu verðs  milli rekstr -
ar þátta  hjá útgerð ar að ila  skal mið ast  við
almennt gang verð,  þ. e.  það  verð  sem

greitt  hefði  verið  til  óskylds  aðila  vegna
farm flutn ings  sem  ekki  fer  fram  með
kaup skip um.

Skatt stofn
Skatt stofn tonna skatts  er hlut læg ur  og
tekur ein vörð ungu  mið  af nettó tonna -
fjölda  þeirra  skipa,  sem telj ast  til kaup -
skipa út gerð ar  óháð  afkomu.  Hafi  félag
valið tonna skatt lagn ingu ákvarð ast skatt -
stofn  fyrir  hvern sól ar hring  sem marg -
feldi tonna fjölda  hvers  skips  og til -
greindrar krónu tölu. Fjár hæð in  er  hæst  á
fyrstu 25.000 tonn in  eða 30  kr.  á  hver
100 nettó tonn,  en lækk ar  síðan  frá  og
með 25.001  tonni  í 10  kr.  á  hver 100
nettó tonn. Skatt stofn  skal ákvarð að ur  fyrir
hvern byrj að an sól ar hring  sem útgerð in
hefur við kom andi  skip  í umráð um  sínum
hvort held ur  það  er  í notk un  eða  ekki.
Frá skatt stofn in um  þannig reikn uð um
heim il ast eng inn frá drátt ur  og  er skatt -
hlut fall ið  það  sama  og  í tekju skatti,  þ. e.
18%.  Um álagn ingu  og inn heimtu  gilda
ákvæði  IX. -XIV.  kafla  laga  nr. 90/2003  um
tekju skatt.

Blönd uð starf semi
Gerð  er  krafa  um aðgrein ingu  tekna  og
gjalda  af kaup skipa út gerð ann ars  vegar
og ann arri starf semi  hins  vegar,  sé  slíkri
ann arri starf semi  til  að  dreifa,  enda verð -
ur tekju skatts stofn  af  þeirri starf semi  að
öðrum  kosti  ekki  rétt leidd ur  fram.  Ef  um
bland aða starf semi  er  að  ræða  skal  skipta
vöxt um, afföll um  og geng is hagn aði  milli
kaup skipa út gerð ar  og ann arr ar starf semi.
Bók fært  verð  eigna  í  hvorri starf semi  fyrir
sig  ræður skipti hlut fall inu. Kostn að ur,
sem varð ar rekst ur kaup skipa út gerð ar
undir tonna skatti, verð ur  hvorki færð ur  til
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frá drátt ar tekj um,  né mynd ar  tap  til frá -
drátt ar  í ann arri starf semi  sem  útgerð
stund ar jafn framt kaup skipa út gerð.

Öðrum  kostn aði en fjár magns kostn -
aði,  svo  sem stjórn un ar kostn aði,  sem
varð ar heild ar tekju öfl un  í  rekstri  félags,
sem  rekur jöfn um hönd um kaup skipa út -
gerð  og  aðra starf semi,  skal  skipt  í  réttu
hlut falli  við tekj ur. Fjár magns kostn aði,
þ. e. vaxta gjöld um, afföll um  og geng is -
tapi,  skv. skil grein ingu 49.  gr. tekju skatts -
laga  skal  skipt  á  sama  hátt  og fjár magns -
tekj um  í  réttu hlut falli  við bók fært  verð
eigna  í  rekstri kaup skipa  og bók fært  verð
ann arra  eigna.

Fjár magns tekj ur
Skipta  skal fjár magns tekj um  og fjár magns -
gjöld um,  sbr. 8.  og 49.  gr. tekju skatt slaga,
milli kaup skipa út gerð ar  og ann arr ar starf -
semi. Reyn ist  sá  hluti fjár magns tekna,
sem  féll  í  hlut kaup skipa út gerð ar inn ar,
nema  hærri fjár hæð  en fjár magns kostn að -
ur sam kvæmt fyrr greindri skipt ingu,  skal
skatt leggja mis mun inn sam kvæmt al -
menn  um ákvæð um tekju skatt slaga  enda
ekki  um  að  ræða bein ar tekj ur  af kaup -
skipa út gerð held ur afleidd ar tekj ur.
Grann þjóð ir  okkar  hafa  í lög gjöf  sinni
sér stök  ákvæði  af þess um  toga  til  að
sporna  gegn yfir fjár mögn un  af skatta leg -
um ástæð um  í kaup skipa út gerð  undir
tonna skatt lagn ingu.

Rekstr ar tap
Útgerð ar kostn að ur  er  hvorki frá drátt ar -
bær  í  rekstri  sem tonna skatt lagn ingu  sætir
né  í  öðrum  rekstri.  Til  að  taka  af  öll tví -
mæli  er  í lög un um kveð ið  á  um  að  tap  af
kaup skipa út gerð,  sem  færð  hefur  verið
undir tonna skatt lagn ingu, heim il ist  ekki
til frá drátt ar  öðrum tekj um,  hvorki  á
meðan  sú skatt lagn ing stend ur  eða  eftir  að
henni  lýkur.  Hafi  félag  hins  vegar  verið
rekið  með  tapi  eða  önnur  þau  félög,  sem
felld  eru  undir tonna skatt lagn ingu  vegna
sam ein ing ar,  þá  skal  því  tapi  skipt  á  milli
kaup skipa út gerð ar  og ann arr ar starf semi  í
réttu hlut falli  við bók fært  verð  þeirra  eigna
sem nýtt ar  voru  í  rekstri félags ins  í  lok
síð asta rekstr ar árs  fyrir upp haf tonna skatt -
lagn ing ar. Eft ir stöðv ar rekstr ar taps  frá  því
fyrir upp haf tonna skatt lagn ing ar virkjast
að  nýju  verði horf ið  frá  henni  síðar,  að
virt um tíma mörk um 8.  tölul. 31.  gr. tekju -
skatt slaga.

Afskrift ir
Tonna skatt lagn ing  kemur  í  stað tekju skatts
af reglu legri starf semi kaup skipa út gerð ar
en  ekki  í  stað  skatts  af óreglu leg um tekj um,
þ. m. t.  af sölu hagn aði var an legra rekstr ar -
fjár muna.  Við ákvörð un sölu hagn að ar
slíkra fjár muna verð ur  því  að  taka til lit  til
verðr ýrn un ar  þeirra  á  þeim  tíma  sem nýt -
ing  þeirra  féll  undir tonna skatt lagn ingu.
Því  er  í lög un um kveð ið  á  um  að  árlega
skuli  reikna afskrift ir  af var an leg um rekstr -
ar fjár mun um  í sam ræmi  við  ákvæði  um
fyrn ing ar  í tekju skatt slög um  og  færa  þær  til
lækk un ar  á stofn verði fjár mun anna.
Afskrift ar hlut fall ið  skal  vera með al tal
afskrift ar hlut falla  í hverj um fyrn ing ar flokki
fyrir  sig  skv. 37.  gr. tekju skatts  laga.

Sölu hagn að ur
Sölu hagn að ur  af  sölu var an legra rekstr ar -
fjár muna  í kaup skipa út gerð  skal reikn að -
ur  með  sama  hætti  og  af fyrn an leg um
eign um,  sbr. 13.  gr. tekju skatt slaga.  Við
þann útreikn ing  skal  lagt  til grund vall ar
stofn verð  að  teknu til liti  til lækk un ar
vegna reikn aðra fyrn inga  og nið ur færslu
vegna sölu hagn að ar ann arra  eigna. Heim -
ilt  er  að  fresta tekju færslu sölu hagn að ar  og
færa  hann  til lækk un ar stofn verði var an -
legra rekstr ar fjár muna  sem keypt ir  eru  á
næstu tveim ur rekstr ar ár um.  Komi  ekki  til
slíkra  kaupa  telst sölu hagn að ur inn  með
skatt skyld um tekj um  á  öðru  ári  frá  því
hann mynd að ist.

Lögin  taka  til hagn að ar  af  sölu var an -
legra rekstr ar fjár muna  sem  frestað  hefur
verið  á síð ustu tveim ur rekstr ar ár um  fyrir
upp töku tonna skatt lagn ing ar.

Milli verð lags regla  
Í lög un um  er  mælt  fyrir  um beit ingu milli -
verð lags reglu (Trans fer Pric ing)  við skipt -
ingu  tekna  og kostn að ar.  Þannig  skal  við
skipt ingu  tekna  og kostn að ar  miða  verð
og við skipta kjör  við  það  sem  almennt ger -
ist  í við skipt um  óháðra  aðila.  Fari  útgerð
ekki  eftir  því  getur skatt stjóri leið rétt tekj -
ur  og kostn að  í sam ræmi  við  ákvæði 57.
gr. tekju skatt slaga.

Bein rík is að stoð
Í lög un um  er kveð ið  á  um  tvenns  konar
form rík is að stoð ar  við kaup skipa út gerð ir.
Í  fyrsta  lagi tonna skatt inn  og  í  öðru  lagi  er
í lög un um kveð ið  á  um  beina rík is að stoð
við kaup skipa út gerð. Aðstoð in  er bund in

því skil yrði  að kaup skip útgerð ar inn ar  séu
skráð  á  íslenskri alþjóð legri skipa skrá. Skil -
yrði skrán ing ar  er  að útgerð in  beri ótak -
mark aða skatt skyldu  hér  á  landi  í skiln ingi
tekju skatt slaga.  Ekki  er  gert  að skil yrði
fyrir þess ari  aðstoð  að útgerð in  velji
tonna skatt lagn ingu  í  stað  almenns tekju -
skatts.  Lagt  er  til  að aðstoð in  felist  í bein -
um fjár fram lög um  sem  svara  til 90%  af
rétti lega ákvarð aðri fjár hæð tekju skatts
og  útsvars  í stað greiðslu  af laun um  áhafna
á við kom andi kaup skip um,  að  teknu til liti
til per sónu af slátt ar  og sjó manna af slátt ar.

Þau 10% stað greiðslu fjár  sem  ekki  er
varið  til styrks ins skipt ast  jafnt  milli  ríkis
og sveit ar fé laga  óháð útsvars pró sentu  í
hverju  og  einu sveit ar fé lagi.  Með  þessu
er,  að  því  er  skatt áhafn ar varð ar,  vikið  til
hlið ar regl um  um ráð stöf un  og skipt ingu
á  greiðslu opin berra  gjalda, sett um  á
grund velli 1.  mgr. 32.  gr. stað greiðslu laga,
lögum  um tekju skatt  og  IV.  kafla  laga  um
tekju stofna sveit ar fé laga.  Þá  er  lagt  til  að
fjár mála ráð herra  ákveði  í reglu gerð fram -
kvæmd rík is að stoð ar.

Eft ir lits stofn un  EFTA –  ESA
Að  lokum  má  benda  á  að  þar  sem  með lög -
un um  er kveð ið  á  um rík is að stoð  við til -
tekna atvinnu grein  ber  með  vísan  til 61.
og 62.  gr. samn ings ins  um Evr ópska efna -
hags svæð ið  að til kynna Eft ir lits stofn un
EFTA ( ESA)  um áform aða rík is að stoð. 
Evr ópu sam band ið  hefur  tekið  afstöðu  til
styrkja aðild ar ríkja  við kaup skipa út gerð
og mót ast  hún  af  því  að kaup skip um
skráð um  í skipa skrár Evr ópu land anna
hafði fækk að  svo  ört  að  hrun  þótti  blasa
við  í grein inni.  Það  var  talið óvið un andi
að meiri hluti kaup skipa flot ans  yrði skráð -
ur  í lönd um  utan sam bands ins  og  ríki
þess  háð þjóð um  utan álf unn ar  með flutn -
ing.  Þá  hefur  verið  bent  á  að  ESB  gæti
tapað lög sögu  um  gerð  og örygg is bún að
kaup skipa  auk  þess  sem  störf  og þekk ing  á
þessu  sviði  gætu glat ast.  Þetta  er  talið rétt -
læta rík is að stoð  og  þá aðal lega  í  formi
skatta hag ræð is. Fjár mála ráðu neyt ið  hefur
þegar leit að  eftir  afstöðu  ESA  og  er  málið
nú  í  vinnslu.

Ingi björg  Helga Helga dótt ir



Í  október  var und ir rit að ur  í Wash -
ing ton  nýr samn ing ur  milli  Íslands
og Banda ríkja Norð ur- Amer íku  til
að  koma  í  veg  fyrir tví skött un.  Af
hálfu  Íslands und ir rit  aði  Árni  M.
Mathie  sen, fjár mála ráð herra,  samn  -
ing  inn  en  fyrir  hönd  Banda ríkj anna,
Robert  M. Kimm it, vara fjár mála ráð -
herra. Á myndinni má einnig sjá
Maríönnu Jónasdóttur en hún er
formaður samninganefndar um tví -
sköttunarmál.

Hinn  nýi samn ing ur  felur  í  sér
aðlög un  að gild andi  stefnu ríkj anna
í tví skött un ar mál um  og  breyttu efna -
hags um hverfi  í alþjóð legu til liti.

Helstu breyt ing ar  eru  þær  að tek -
inn  er  upp afdrátt ar skatt ur  á til tekn -
ar teg und ir þókn ana, líf eyr is sjóð ir
njóta ótví rætt íviln ana  hins  nýja

samn ings  og  tekið  er  upp sér stakt
tak mark andi  ákvæði (Lim ita tions  on
bene fits)  en  því  er  ætlað  að  tryggja  að

ein ung is  þeir skatt að il ar  sem upp -
fylla skil yrði  þeirra  ákvæða  njóti
íviln ana samn ings ins.
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Fjár mála ráðu neyt ið, frétta til kynn ing  nr. 24/2007

Nýr tví skött un ar samn ing ur  
við Banda rík in

Banda rík in  (1976)
Belgía  (2004)
Bret land  (1992) - nær 
ein ung is til tekna
Eist land  (1996)
Frakk land  (1992)
Grænland  (2004)
Hol land  (1998)
Írland  (2005)
Kanada  (1998)
Kína  (1998) 

Lett land  (1996) 
Lit háen  (2000)
Luxemburg  (2004)
Malta  (2006)
Norð ur lönd  (1998)

Dan mörk 
Finn land
Fær eyj ar
Nor eg ur
Sví þjóð

Portúgal  (2004)

Pól land  (2000)
Rússland  (2004)
Slóvakía  (2004)
Spánn  (2004)
Sviss  (1990)
Ungverjaland  (2006)
Tékkland  (2000)
Víetnam  (2004)
Þýska land  (1968)

Listi yfir tvísköttun ar samn  inga sem Ísland hefur gert við er lend
ríki og birtir hafa verið miðað við 1. janúar 2007

Gildistökuár í sviga
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100/2007 
Opin ber  gjöld  - fjár magns tekju -
skattur – frá drátt ur  taps – sölu -
hagn að ur hluta bréfa  - lækk un
hluta fjár.

Deilt  var  um  þá ákvörð un skatt -
stjóra  að tekju færa lækk un
hluta fjár  sem  arð  til hlut hafa.

Kær andi  hélt  því  fram  að  greiðsla
til hlut hafa  hefði  verið  lægri  en inn borg -
að hluta fé  og jafn framt  að  ekki  hefði  verið
um útborg un  að  ræða held ur til færslu  á
við skipta reikn ingi.

YSKN hafn aði  fyrri máls ástæðu  með
vísan  til 4.  mgr. 11.  gr.  laga  nr. 90/2003,
um tekju skatt ( TSKL),  þar  sem  fram  kemur
að lækk un hluta fjár  umfram kaup verð
skuli telj ast  til  arðs  og skatt leggj ast  sem
útgreidd ur  arður  til hlut hafa. Síð ari máls -
ástæð unni  var  vísað  á  bug  sem hald lausri.

Þá  var  deilt  um  þá ákvörð un skatt stjóra
að  hafna frá drætti  vegna  taps  á hluta bréf -
um  á  móti sölu hagn aði  af  öðrum hluta -
bréf um. 

Kær andi  hélt  því  fram  að  hann  hefði
selt  syni  sínum hluta bréf  í  tveimur félög -
um  á 1  krónu  í  hvoru  félagi.  Um  væri  að
ræða  tvö gjald þrota  félög  þar  sem  leynst
gætu nokk ur verð mæti.  Tapið  næmi
nokkr um millj ón um  sem  hann skuld færði
á  móti hagn aði  af  sölu hluta bréfa  í  öðrum
félög um. 

Skatt stjóri rök studdi nið ur stöðu  sína
bæði  með  því  að  um mála mynda gern ing
hefði  verið  að  ræða  sem  og  með  vísan  til
1.  mgr. 57.  gr.  TSKL (óeðli leg við skipti). 

YSKN  taldi  það ann marka  á rök stuðn ingi
skatt stjóra  að  byggja  bæði  á  því  að samn -
ing ur  hafi  verið gerð ur  til mála mynda ( pro
forma)  og jafn framt  að  um  hafi  verið  að
ræða óvenju leg an samn ing  sem  félli  undir
1.  mgr. 57.  gr.  TSKL.  Þó  þótti nefnd inni
ekki  ástæða  til  þess  að  ómerkja úrskurð inn
af þess um  sökum. Nefnd in  komst  að  þeirri
nið ur stöðu  að  líta  bæri  á samn ing kær -
anda  og  sonar  hans  um  sölu hluta bréf -
anna  sem mála mynda gern ing.  Horfa  bæri
framhjá slík um gern ingi  í skatta legu til liti.
Í  raun  væri  um afskrift ir  að  ræða  vegna
gjald þrots félag anna  og  því  kæmi  ekki  til
frá drátt ar sölu taps  á  móti tekju færslu
vegna ráð stöf un ar hluta bréfa  í  öðru  félagi.
Kröf um kær anda  var hafn að.

103/2007 
Opin ber  gjöld  - frá drátt ur  á  móti
öku tækja styrk  og dag pen ing um.

Um form kröfu kær anda  tók
YSKN  fram  að  hún  væri  sem
stjórn vald  ekki  bær  til  að  taka  á

lög mæti skatt mats reglna.  Slíkt
heyrði  undir dóm stóla. 

Nefnd in  komst  að  þeirri nið ur stöðu  að
akst ur  milli  tveggja vinnu staða,  H. Í.  og
Bifrast ar  í  þágu Háskól ans  að Bif röst,  gæti
ekki tal ist akst ur  milli  tveggja vinnu staða
held ur akst ur  milli heim il is  og  vinnu,
enda  þótt akst ur hæf ist  á aðal vinnu stað
kær anda,  og  því alfar ið  á kostn að laun -
þega. Hug leið ing ar  og sím töl  á leið inni
voru  ekki tald ar  falla  undir vinnu tíma.

Varð andi frá drátt  frá dag pen ing um
vegna gist ing ar  og  fæðis hafn aði nefnd in
kröf um kær anda  um frek ari frá drátt  en
skatt stjóri  hafði ákvarð að  á  þeim for send -
um  að til tekn ar ferð ir teld ust  hvorki til fall -
andi  og upp fylltu  ekki skil yrði skatt mats
um frá drátt  frá dag pen ing um  né  hefði
verið  gerð skil merki leg  grein  fyrir til fundn -
um fæð is kostn aði  í skatt skil um kær anda. 

117/2007 
Heil brigð is þjón usta,  vinna lyfja -
fræð inga  við mæl ing ar. 
Nið ur fell ing  álags.

Skatt stjóri hækk aði virð is auka -
skatt kær anda  vegna rekstr ar ár -
anna 2000 -2004  á  þeim for send -

um  að  seld þjón usta kær anda
vegna rann sókn ar vinnu  og þjón ustu
tengdri  henni, upp setn ingu  og skipu lagn -
ingu mæl inga  og bók halds vinnu,  væri
ekki und an þeg in virð is auka skatti  á grund -
velli 1.  tölul. 3.  mgr. 2.  gr.  laga  nr. 50/1988,
um virð is auka skatt ( VSKL),  eins  og kær -
andi  hélt  fram. Lyfja fræð ing ar  á  vegum
kær anda  unnu  m. a.  við mæl ing ar  á blóð -
fitu  og blóð sykri  í lyfja versl un um.

YSKN  taldi  að  ritun vís inda greina  og
almenn ar vís inda leg ar rann sókn ir,  sem
heil brigð is starfs mað ur  kann  að  hafa  með
hönd um  í atvinnu skyni,  yrði  ekki tal inn
þátt ur  í eig in legri heil brigð is þjón ustu,
enda  ekki  um lækn inga rann sókn ir  að
ræða,  sbr.  m. a. skil grein ingu  á  því hug taki
í 48.  gr.  rgl.  nr. 160/1982. Sam kvæmt orða -
lagi  sínu  tæki und an þágu á kvæði 1.  tölul.
3.  mgr. 2.  gr.  VSKL  ekki  til  starfa heil brigð is   -
starfs manna almennt,  þ. e.  þeirra  starfa
þeirra  sem  ekki  verða  felld  undir eig in -
lega heil brigð is þjón ustu,  enda  þótt  um
störf  á fræða sviði við kom andi  aðila  væri
að  ræða. Orð rétt  kemur  fram  í  úrskurði
nefnd ar inn ar: ,, Ritun vís inda greina  og
almenn ar vís inda leg ar rann sókn ir,  sem
heil brigð is starfs mað ur  kann  að  hafa  með
hönd um  í atvinnu skyni, verð ur  ekki tal -
inn þátt ur  í eig in legri heil brigð is þjón ustu,
enda  ekki  um lækn inga rann sókn ir  að
ræða,  og verð ur  því  ekki fall ist  á  það  með
kær anda  að  greint und an þágu á kvæði  taki
til umræddr ar  sölu kær anda  á  rétti  til birt -
ing ar vís inda legr ar rann sókn ar.”  Hvað
mæl ing arn ar varð ar  þá  var  það  mat nefnd -
ar inn ar  að kær andi  hafi  ekki  innt  af  hendi
sam bæri lega þjón ustu  og við skipta vin ir

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

BJARNI AMBY
LÁRUSSON

Úrskurðir 
yfirskattanefndar
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hans,  þar  á  meðal lyfja versl an ir, held ur
hafi þess ir aðil ar  keypt  ákveðna þjón ustu
af kær anda,  m. a.  við und ir bún ing greindr -
ar starf semi.  YSKN hafn aði aðal kröfu kær -
anda  en  tók  til  greina vara kröfu  hans  um
nið ur fell ingu  álags.

122/2007
Opin ber  gjöld  - frá drátt ur  á  móti
öku tækja styrk.

Kæru efn ið  var frá drátt ur  í  formi
fastra  afskrifta  á  móti öku tækja -
styrk  fyrir  tvær bif reið ar,  en

skatt  stjóri  hafði  fellt  niður frá drátt -
inn  á  aðra bif reið ina.

YSKN  benti  á  að  í mats regl um fjár mála -
ráð herra  um skatt mat  vegna frá drátt ar  á
móti öku tækja styrk  segir  m. a. orð rétt „.... -
þ. m. t.  árlegri  afskrift  mest einn ar bif reið -
ar...“.  Væri  þetta breyt ing  frá regl um  fyrri
ára,  þar  sem  enga  slíka  reglu  var  að  finna.
Vegna  þessa for taks lausa ákvæð is  í mats -
regl um fjár mála ráð herra  fyrir  árið 2005
varð  að  hafna kröf um kær anda.

134/2007
Félaga sam tök/sjúkra stofn un.
Virð is auka skatt ur  - end ur greiðsla
til opin berra  aðila.

Félaga sam tök  sem  reka sjúkra -
stofn un kröfð ust  þess  að  fá end -
ur greidd an  VSK  vegna  kaupa  á

þjón ustu  vegna sorp hreins un ar,
snjóm okst urs, hálku eyð ing ar  og þjón ustu
sér fræð inga  á árun um 2000 -2004.  Af  hálfu
kær anda  kom  m. a.  fram  að  hann  ræki
sjúkra stofn un  sem  félli  undir  lög  nr.
97/1990,  um heil brigð is þjón ustu,  og  að  sú
starf semi byggð ist  á þjón ustu samn ingi
við heil brigð is -  og trygg inga ráðu neyt ið.
Einn ig  að tekj ur  frá  hinu opin bera  stæðu
undir 94%  af rekstr ar kostn aði. Einn ig
vitn aði kær andi  til úrskurð ar  YSKN  nr.
319/1997  máli  sínu  til stuðn ings. Skatt -
stjóri synj aði kröf unni  á  þeim for send um
að félaga sam tök in  féllu  ekki  undir 3.  mgr.
42.  gr.  VSKL  en end ur greiðslu heim ild  skv.
ákvæð inu  væri bund in  við  ríki, sveit ar fé -
lög  og stofn an ir  þeirra.  Í félags lög um sam -
tak anna  væri kveð ið  á  um  að  öll stjórn un
og  allar manna ráðn ing ar  væru fram -
kvæmd ar  á  vegum sam tak anna  og  væri
vafa laust  að  hvorki  lög  nr. 94/1986,  um
kjara samn inga opin berra starfs manna,  né
lög  nr. 70/1996,  um rétt indi  og skyld ur
starfs manna rík is ins,  tækju  til starfs manna
kær anda. Einn ig  væri  ljóst  að kær andi afl -

aði tals verðra  tekna  sem  væru óháð ar
greiðsl um rík is sjóðs.  Auk  þess vís aði skatt -
stjóri  til  þess  að sam kvæmt félags lög um  þá
skyldu eign ir kær anda afhent ar  öðru  félagi
sem  ynni  að  sama meg in til gangi  og kær -
andi.  Þá  yrði  ekki  talið  að eft ir lit land -
lækn is  og rík is end ur skoð un ar  með starf -
semi kær anda  gæti  leitt  til  þess  að  hann
teld ist rík is stofn un.  Þá vís aði skatt stjóri  á
bug til vitn un sam tak anna  í  úrskurð  YSKN
nr. 319/1997  en  sá úrskurð ur fjall aði  um
sjálfs eign ar stofn un  þar  sem stofn kostn -
að ur  var  að lang mestu  leyti opin bert  fé
ásamt  því  sem  að  sú stofn un  var  á föst um
fjár lög um  frá rík inu.  Hins  vegar  taldi skatt -
stjóri  að úrskurð ir nefnd ar inn ar  nr. 274  og
343/2007  styddu ákvörð un  hans.
YSKN hafn aði kröf um kær anda.

157/2007 
Ehf. Virð is auka skatt ur - leið rétt -
ing inn skatts, breyt ing  á for send -
um  fyrir frá drætti inn skatts.

Skatt stjóri lækk aði feng inn inn -
skatt  vegna fram kvæmda  við
fast eign kær anda  á árun um

1994 -1999. For send ur  voru  þær  að
kær andi  hefði  hætt virð is auka skatts skyldri
starf semi  í  greindu hús næði félags ins  í
árs lok 2001  og  bæri  því  að leið rétta  áður
feng inn inn skatt. Kær andi  hélt  því  hins
vegar  fram  að  hann  hafi  notað hús næð ið
í virð is auka skatts skyldri starf semi  og
hygð ist  gera  það  áfram.

YSKN vís aði  m. a.  til  bréfs  RSK  frá 15.
nóv. 2001 ( tilv.  G-Ákv. 989/01)  en  á  því
var  byggt  í  úrskurði nefnd ar inn ar  nr.
312/2006  en  þar  er fjall að  um leið rétt -
ingu  á inn skatts frá drætti  vegna breyt inga
á notk un eign ar.  Taldi  YSKN  að  málið  ylti
á  því  hvort  sú stað reynd  að kær andi  hætti
rekstri kaffi húss  í hús næð inu  í árs lok 2001
og not aði  það  ekki  vegna virð is auka skatts -
skylds rekstr ar,  a. m. k.  um  hríð  eftir  það,
ætti  án ann arra breyt inga  á notk un hús -
næð is ins  að  leiða  til leið rétt ing ar inn -
skatts  í sam ræmi  við  ákvæði  þar  um. Orð -
rétt  kemur  fram  í  úrskurði nefnd ar inn ar:
„Orða lag 1.  mgr. 13.  gr. reglu gerð ar  nr.
192/1993  er  ekki ótví rætt  um  skyldu  til
leið rétt ing ar inn skatts  við þess ar aðstæð -
ur  og nauð syn leið rétt ing ar ligg ur  ekki  í
augum  uppi  miðað  við til gang  þeirra
reglna  sem  hér  um  ræðir, frek ar  en  ef
atvinnu hús næði  er  rifið  eða verð ur ónot -
hæft.  Að  þessu  virtu  og  með  vísan  til skatt -
fram kvæmd ar  sem  gerð  er  grein  fyrir  í

ákvarð andi  bréfi rík is skatt stjóra, auð kennt
G-Ákv. 01 -989,  dags. 15. nóv em ber 2001,
sem  byggt  var  á  í  úrskurði yfir skatta nefnd -
ar  nr. 312/2006,  þykir skatt stjóri  ekki  hafa
skot ið  nægum stoð um  undir  hina  kærðu
ákvörð un  sína varð andi leið rétt ingu inn -
skatts”. Fall ist  var  á  kröfu kær anda  í mál -
inu.

188/2007
Opin ber  gjöld  - afleiðu samn ing ar
– frá drátt ar heim ild ir  vegna  taps.

Skatt stjóri  felldi  niður frá drátt ar -
fjár hæð  í  reit 523  í skatt fram tali
2005,  þ. e. mót reikn ing  vegna

tap aðra fjár magns tekna,  sbr.
eyðu blað  þar  að lút andi ( RSK 3.16).  Um
var  að  ræða  tap  skv. skipta samn ing um
við  KB  banka  hf.  Í skatt skil um kær enda
var  gerð  grein  fyrir inn lausn  níu skipta -
samn inga,  sbr.  RSK 3.15,  tap  hefði  orðið  af
einum  þeirra. Skatt stjóri  taldi  að  um
afleiðu við skipti  hefði  verið  að  ræða.  Ekki
væri  litið  á við skipti kær enda  með afleiðu -
samn inga  sem  kaup  og  sölu  á hluta bréf -
um,  enda  hefði  gengi hluta bréfa ein ung -
is  verið  notað  sem við mið  við upp gjör
samn ing anna  án  þess  að kær end ur  hefðu
eign ast við kom andi hluta bréf.  Því  hefði
verið  um  að  ræða geng is hækk un pen inga -
legra  eigna  sem  væri skatt skyld  á grund -
velli 3.  tölul. C-lið ar 7.  gr.,  sbr. 2.  mgr. 8.
gr.,  TSKL.  Engar frá drátt ar heim ild ir  væru
fyrir  hendi,  sbr.  ákvæði 3.  mgr. 2.  tölul. B-
lið ar 1.  mgr. 30.  gr.  og 2.  mgr. 30.  gr.  TSKL.
YSKN stað festi  úrskurð skatt stjóra.



Nokkrir fyrr um starfs menn rík is skatt stjóra
sem  nú  eru  komnir  á eft ir laun heim sóttu
sinn  gamla vinnu stað  um miðj an sept -
emb er  sl.  Á  móti  þeim  tóku sam starfs -
menn  þeirra  frá emb ætt inu  sem  starfa  þar
enn. Öll áttu þau það sameiginlegt  að
hafa starf að  saman síð ast lið inn ald ar fjórð -
ung,  meira  eða  minna  og  allir  verið  í  starfi
hjá  RSK  frá  fyrri  hluta  níunda ára tugar
síð ustu  aldar.

Þau Hörð ur Hall dórs son, Vig fús Hjart -
ar son, Kristj án  Össur Jón as son,  Ásdís
Andr és dótt ir, Kristj án Aðal björns son,  Erla

Björg vins dótt ir  og Frið leif ur Jóhanns son
hafa  öll  látið  af störf um  og  farið  á eft ir laun
á síð ustu 3 -7  árum  eftir  að  hafa starf að
ára tug um  saman  hjá emb ætt inu. Sam an -
lagð ur star fsald ur  þeirra  hjá emb ætt inu
var  nær 200  ár.  Öll  komu  þau  til  starfa
þegar starfs manna fjöldi  var  á  milli 10  og
20  manns  og verk efni  embættisins  minni
í snið um  en  síðar  varð.

Það  mun  verða þátt ur  í  nýrri mann -
auðs stefnu  RSK  sem  nú  er  í  mótun,  að
rækta sam band  við  þá starfs menn  sem
látið  hafa  af störf um  vegna ald urs,  m. a.

með  því  að  kalla  þá reglu lega  til þátt töku
í félags lífi starfs manna  og  til  að leit ast  við
að  þeir  geti hald ið sam bandi  við  sinn fyrr -
ver andi vinnu stað.

Á með fylgj andi  mynd  má  sjá  þau  Hörð,
Vig fús, Kristj án  Össur, Kristj án  A.,  Ásdísi,
Erlu  og Frið leif  í félags skap  þeirra Grét ars
Krist ins son ar, Ingi bjarg ar Erlends dótt ur,
Hrefnu Ein ars dótt ur,  Jóns Guð munds son -
ar  og  Skúla Egg erts Þórð ar son ar  sem  öll
störf uðu  saman  fyrir hart nær ald ar fjórð -
ungi.

38 TÍUND

Hafdís M. Einarsdóttir ritari ríkisskattstjóra á milli þeirra Vigfúsar Hjartar -
sonar og Friðleifs Jóhannssonar. Vigfús átti sjötugsafmæli þennan dag.

Þeir Kristján Össur Jónasson f.v.skrifstofustjóri og Hörður Halldórsson f.v. deildar -
stjóri söluskattsdeildar voru ánægðir með að vera komnir á gamlar slóðir.

Mikilvægt að varðveita tengslin
RSK á góðri stundu með heldri starfsmönnum
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Það  er  gömul  saga  og  ný  að Róm ar -
samn ing ur inn  hafi  ekki  átt  að  taka
til  beinna  skatta.  Engu  að  síður
hefur Evr ópu dóm stóll inn ítrek að
kveð ið  upp  dóma  sem  hafa  haft  áhrif
á skatt lagn ing ar regl ur aðild ar ríkj -
anna.  Í  þeim  dómum  sem kveðn ir
hafa  verið  upp  hefur dóm stóll inn
ekki vilj að  taka  undir rök semd ir
aðild ar ríkj anna  sem  lúta  að  því  að
um nauð syn leg ar ráð staf an ir  sé  að
ræða  til  að  ná lög mæt um mark mið -
um  líkt  og  að  koma  í  veg  fyrir skatt -
svik  og/ eða skatta snið göngu.  

Nefna  má  dóm  í  máli  Marks & Spenc er  nr.
C-446/03  en  í  því  máli neit uðu  bresk
skattyf ir völd versl un ar keðj unni  Marks &
Spenc er  um  að  nýta  tap dótt ur fé laga  sem
voru heim il is föst  utan Bret lands  þar  sem
hætta  væri  á  að  tap dótt ur fé lags  væri  nýtt
tvisv ar sinn um,  þ. e.  í heim il is fest ar ríki
dótt ur fé lags ins  og  svo  aftur  í Bret landi,
heim il is fest ar ríki móð ur fé lags ins. Dóm -
stóll inn  komst  að  þeirri nið ur stöðu  að
óheim ilt  væri  að  neita móð ur fé lagi  um
að  nýta  tap dótt ur fé lags  ef sann að  væri  að
ekki  væri  unnt  að  nýta  tapið  í heim il is fest -
ar ríki dótt ur fé lags ins. Hing að  til  hefur
þessi  dómur  verið aðal for dæm ið  hvað
varð ar heim ild ir  til nýt ing ar  taps  á  milli
ríkja  hjá dótt ur-  og móð ur fé lög um. Í júlí -
mán uði síð ast liðn um  kvað Evr ópu dóm -
stóll inn  upp  dóm  í  máli  finnska fyr ir tæk -

is ins  OY  AA. Mála vext ir  eru  þeir  að  í
finnsk um  lögum  er  að  finna  ákvæði  sem
heim ila  félagi  að milli færa fjár hæð ir  til
ann ars  félags  innan  sömu sam stæðu.
Félag ið  sem milli fær ir  hefur heim ild  til
að  draga fjár hæð ina  frá  sínum tekj um  og
félag ið  sem  tekur  á  móti fjár hæð inni  skal
greiða  skatt  af  henni  líkt  og  um venju -
leg ar rekstr ar tekj ur  sé  að  ræða. Skil yrði  er
að móð ur fé lag  eigi 90%  af hluta fé dótt ur -
fé lags ins  og  að mót tak andi fram lags ins
sé heim il is fast ur  í Finn landi.  Þó  svo  að
það  sé  ekki  sett  sem skil yrði  að  um rekstr -
ar tap  sé  að  ræða  hjá  þeim  sem mót tek ur
fram lag ið  þá  er  þessi heim ild aðal lega
notuð  til  að  jafna  tap  innan sam stæða.

Í  máli  OY  AA  voru  öll skil yrði lag anna
fyrir  hendi  fyrir  utan heim il is fest ar skil -
yrð ið.  AA  Ltd.  með heim il is festi  í Bret -
landi  er  eini hlut haf inn  í  OY  AA  í gegn um
tvö dótt ur fé lög.  AA  Ltd.  var  rekið  með
tapi  á rekstr ar ár inu 2003  og fyr ir séð  að  sá
taprekst ur  myndi  halda  áfram 2004  og
2005.  Þar  sem rekst ur  AA  Ltd.  var mik il -
væg ur  OY  AA  var ákveð ið  að  OY  AA
myndi  greiða fjár muni  til  AA  Ltd.  sbr.
ofan greind ar heim ild ir  í finnsk um  lögum.
Finnsk skattyf ir völd synj uðu  OY  AA  um
frá drátt  vegna umræddr ar milli færslu  á
þeirri for sendu  að mót tak and inn  væri
félag  sem  ekki  væri  með heim il is festi  í
Finn landi.  OY  AA höfð aði  að  svo  búnu
mál  gegn finnsk um yfir völd um  og  fóru
finnsk ir dóm stól ar  fram  á ráð gef andi  álit

frá Evr ópu dóm stóln um.  Spurt  var  hvort
ofan greind  ákvæði  í finnsk um  lögum
brytu  gegn ákvæð um 43  gr. (stofn festu -
rétt ur inn) Róm ar samn ings ins  og/ eða  gegn
56  gr. ( frjálst  flæði fjár magns).

Evr ópu dóm stóll inn  kemst  að  þeirri
nið ur  stöðu  að heim il is fest ar skil yrði
finnsku laga á kvæð anna  fælu  í  sér hindr -
un  á stofn festu rétt in um.  Engu  að  síður
væri  þessi hindr un rétt læt an leg  þar  sem
til gang ur inn  væri  að  koma  í  veg  fyrir
skatta snið göngu  og  standa  vörð  um skipt -
ingu skatt lagn ing ar valds  milli  ríkja.  Þá
kemur  fram  í dóm in um  að  ef fall ist  yrði  á
sjón ar mið  OY  AA  myndu fyr ir tækja sam -
stæð ur  hafa  frjálst  val  um  það  í  hvaða  ríki
hagn að ur sam stæð unn ar  kæmi  til skatt -
lagn ing ar  og  þar  með  væri  unnt  að  velja
það  ríki  sem  hefði hag stæð asta skatt hlut -
fall  hverju  sinni.  Það  myndi  svo  aftur
skaða  rétt aðild ar ríkj anna  til  að skatt leggja
hagn að  sem mynd ast  á yfir ráða svæði
þeirra

Þessi nið ur staða dóms ins  er fróð leg
ekki  hvað  síst  þegar  litið  er  til  þess  að
aðild ar rík in  hafa  átt  á bratt ann  að  sækja  í
málum  sem  varða  beina  skatta  fyrir dóm -
stóln um.  Sú spurn ing vakn ar  hvort dóm -
stóll inn  sé  að  bregða  út  af  þeirri  braut  sem
hann  hefur hing að  til  verið  á.  Er  hér
komið  nýtt dóma for dæmi  um heim ild ir
til  að  nýta  tap  á  milli  ríkja?

Guðrún Jenný Jónsdóttir

Dómur Evr ópu dóm stóls ins  í  máli OY  AA



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 ................................ kr.  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. 10. 2007

Almennt gjald, af fyrstu 10 þ.km, pr. km:........................ kr. 71,50

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. 10. 2007

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring .......................... kr. 15.300

Fyrir gistingu í eina nótt ................................................ kr. 9.300

Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag .... kr. 6.000

Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag .............. kr. 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


