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Samræmi
Meðal lögbundinna hlutverka rík is skatt stjóra  er  að  sjá  til  þess  að skatt fram -

kvæmd  sé sam ræmd.  Í  því  felst  að rík is skatt stjóri  skal  hafa eft ir lit  með störf um

skatt stjóra  og  gæta  þess  að sam ræm is  sé  gætt  við ákvarð an ir  þeirra.  Með

þess ari  áherslu  er  stefnt   að  því  að skatt á kvörð un  sé  ætíð mál efna leg  og  tekin

á hlut læg um grund velli  og  fyrir fram telj end ur  eigi  því  engu  að  skipta  hvaða

skatt stjóri  eigi  hlut  að  máli.

Eitt  af  þeim sam ræm ing ar verk efn um  sem  unnið  hefur  verið  að  um ára tuga  skeið

er yfir ferð skatt fram tala.  Frá  árinu 1980  hafa  öll skatt fram töl ein stakl inga  verið

vél tek in  í  þeirri merk ingu  að ein stak ir reit ir fram tala  hafa  verið skráð ir.  Í kjöl far

þessa  var  tekið  í notk un tölvu kerfi  til  að auð velda yfir ferð skatt fram tala,  þar  sem  fram  komu ábend ing -

ar  um athug un ar verð skatt fram töl  enda  allir reit ir  vel sam an burð ar hæf ir.  Átti  það  við  hvort held ur ábend -

ing ar byggð ust  á sam an burði  milli  ára, fram telj enda, frá drátt ar liða  eða ann ars  sem varp aði  ljósi  á frá -

vik . Ábend inga kerf ið  var  notað  um ára bil  sem verk færi  í  því  að  tryggja sam ræmda yfir ferð skatt fram -

tala.  Fyrir  fáum miss er um  var  þróað  nýtt eft ir lits -  og val kerfi  fyrir skattyf ir völd  í  takt  við breytt an fram -

tals máta  með raf ræn um skil um.  Með  því  hefur veru leg um  árangri  verið  náð  og áætl an ir  gera  ráð  fyrir

að  á  árinu 2008  verði  öll skatt fram töl yfir far in  á vél ræn an  hátt  í tölvu kerfi skattyf ir valda  og  af  þeim  verði

afgreidd  með vél ræn um  hætti   allt  að 65%  án  þess  að frek ari  aðgerða  sé  þörf.

Mik il væg ur  liður  í  að sam ræma vinnu brögð  eru reglu bundn ir sam ráðs fund ir rík is skatt stjóra   með

skatt stjórum,  að jafn aði  einu  sinni  í mán uði  yfir vetr ar tím ann. Starfs menn skattyf ir valda hitt ast sömu -

leið is  á sér stök um tekju skatts -  og virð is auka skatts fund um  sem haldn ir  eru  einu  sinni  til tvisv ar  á  ári. Mark -

viss starfs þjálf un  í  formi starfs fræðslu nám skeiða,  sem hald in  eru reglu lega, stuðl ar  ekki  hvað  síst  að sam -

ræmd um vinnu brögð um  auk  þess  sem  á síð ustu miss er um  hafa  verið tekn ar  upp mál stof ur  þar  sem sér -

fræð ing ar skatt stjóra  og rík is skatt stjóra  koma  saman  og  ræða afmörk uð mál efni. Hand bæk ur, leið bein -

ing ar, verk lags regl ur  og  annað  efni  því  tengt,  svo  sem  ýmis  bréf  og upp lýs ing ar  sem  sett  hefur  verið  á

innra  vef skattyf ir valda  eru  allt miðl ar  sem  hafa  það meg in mark mið  að  tryggja  rétta  og  um  leið sam -

ræmda skatt fram kvæmd.

Í  nútíma sam fé lagi  eru  sífellt gerð ar aukn ar kröf ur  til stjórn sýsl unn ar  um  að ákvarð an ir  séu mál efna leg -

ar  og  lúti sann gjörn um regl um.  Ákvæði  í tekju skatt slög um  um sam ræmi  í störf um skatt stjóra  eru ára -

tuga  gömul  og  byggja  því  á sterk um stoð um  og þarfn ast  ekki breyt inga. Reglu verk  um skatta mál verð -

ur  sífellt  að  laga  að breytt um aðstæð um,  þegar  upp  koma  ný álita mál  sem  kalla  á  nýjar lausn ir  og breyt -

ing ar  á gild andi skatt fram kvæmd.  Ákvæði laga um samræmi geta kallað á að efnisreglum sé breytt. 

Þó vissu lega  megi  segja  að  mikið  hafi áunn ist  til  að  tryggja sam ræmda skatt fram kvæmd  má  enn  gera

betur.  Það  er  eitt  af meg in á hersl um rík is skatt stjóra  að  svo  verði.  Eðli  máls sam kvæmt verð ur   seint  unnt

að  líta  yfir far inn  veg  og  kveða  upp  úr  með  að  nú  sé tak mark inu  náð. Sam ræmi  í skatt fram kvæmd  er

stöðugt verk efni  sem  ætíð  þarf  að  hafa hug fast  við  úrlausn verk efna  hvers  dags.  Það  er  ein  af lyk il for -

send um skil virkr ar skatt fram kvæmd ar.

Skúli  Eggert  Þórðarson
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Viðtalið:
Sigrún Jóhannesdóttir
forstjóri Persónuverndar
Öll vilj um  við  vernda frið helgi einka lífs ins  en
hver  á  að  hafa eft ir lit  með  þeim per sónu upp lýs -
ing um  um  okkur  sem  finna  má  hjá  hinum  ýmsu
stofn un um þjóð fé lags ins?  Í blað inu  er við tal  við
Sig rúnu Jóhann es dótt ur  en  hún hefur gegn t
starfi for stjóra Per sónu vernd ar  allt  frá  því  að
hún  var  sett  á lagg irn ar  á  árinu 2001 
Viðtalið er á bls. 4

Nálægð við  gjaldendur 
og fjöldi útlendinga

Karl  S. Lau ritz son  hefur  verið skatt stjóri 
Aust ur lands um dæm is  um 19  ára  skeið.   

Í blað inu  er við tal  við  hann  um 
skatt stjóra starf ið  og mann líf ið  á Hér aði,  
en  á Aust ur landi  hafa  verið mikl ar fram -

kvæmd ir og upp bygg  ing  á síð ustu  árum. 
Viðtalið er á bls. 18

Áætl anir
- ættu að heyra til undantekninga
Það  hefur vald ið skattyf ir völd um nokkr um
áhyggj um síð ustu  ár  hversu  stór  hluti fram telj -
enda  lætur  hjá  líða  að  skila skatt fram tali.  Þetta
veld ur ómæld um erf ið leik um  og kostn aði
bæði  við skatt fram kvæmd  og inn heimtu.  Í
þessu  blaði birt ist  úttekt  á  því hvern ig  þessi
mál  hafa  verið  að þró ast,  en  Páll Kol beins son
hefur  rýnt  í töl fræði leg ar nið ur stöð ur  sem  lesa
má  úr álagn ingu opin berra  gjalda síð ustu  ára. 
Grein Páls er á bls. 34
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Að hafa eftirlit 

-  Viðtalið  -
Sigrún Jóhannesdóttir,  forstjóri Persónuverndar

...með 
eftirliti



Sig rún  lauk laga prófi 1985  og  fór
þá  til  starfa  hjá rík is skatt stjóra.
Hún starf aði stutt an  tíma  hjá fast -
eigna sölu  og  síðan  um nokk urra
ára  skeið  hjá dóms mála ráðu neyt -
inu  þar  sem  hún starf aði  að mál -
efn um  sem tengd ust barna lög um,
svo  sem for sjár mál um, umgengn is -
rétti, með lög um  o. þ. h. 

Frá  árinu 1991  var Sig rún starfs -
mað ur Tölvu nefnd ar  þar  til  hún
tók  við  stöðu for stjóra Per sónu -
vernd ar  eins  og fyrr segir.  Það  kom
því  í henn ar  hlut  að  móta
starf sem ina  og  þær regl ur
sem stofn un in starf ar  eftir.
Hér  á  eftir  fer við tal  við Sig -
rúnu  þar  sem  hún fjall ar  um
hlut verk Per sónu vernd ar  og
helstu verk efn i  sem  koma  til
henn ar  kasta.

Það  var gríð ar lega  mikið verk efni
og  mikið  átak  í byrj un  að  móta
fram kvæmda regl ur  og  beina verk -
efn un um  í ákveð inn far veg, sér -
stak lega  þar  sem hlut verk Per -
sónu vernd ar  var  í  raun  allt  annað
en  það  sem Tölvu nefnd  hafði
gegnt.  Það  þurfti  að til einka  sér  alveg
nýjan hugs un ar hátt  sem  þetta  nýja hlut -
verk  gerði  kröfu  til.  Eftir  að  hafa starf að  um
árabil  hjá Tölvu nefnd  þarf  ég  enn  þann
dag  í  dag  að  minna  mig  á  að Persónu -
vernd á ekki fyrirfram að taka ákvarðanir
um ýmis mál með sama hætti og
Tölvunefnd gerði held ur  að  grípa  inn  í  ef
til hennar  er leit að  og  ef ástæða  þykir  til.

Tölvu nefnd 
Á síð asta  ári  áttu  fyrstu per sónu vernd ar -
lög in 25  ára  afmæli,  en  í fram haldi  af
setn ingu  laga  nr. 63/1981  um skrán ingu
upp lýs inga  er  varða einka mál efni  var
fyrsta tölvu nefnd in  sett  á lagg irn ar. Árið
2000 var Tölvunefnd lögð niður og
Persónu vernd stofnuð. Meg in á stæð an
fyrir breyt ing unni  var til skip un  sem  sett

var  á Evr ópska efna hags svæð inu  þar  sem
sú  krafa  er  gerð  að  í  hverju  ríki  sé sjálf stæð
stofn un  sem  hafi eft ir lit  með með ferð per -
sónu upp lýs inga  og  það hlut verk  að
tryggja borg ur um  vernd  um einka líf  sitt. 

Það  var  í  sjálfu  sér  orðið tíma bært  að
breyta  fyrri  lögum,  þ. e.  lögum  um skrán -
ingu upp lýs inga  og söfn un per sónu upp -
lýs inga,  enda  voru  þau  barn  síns  tíma  og
rituð  þegar  mestmegn is  var  unnið  með
allt  í spjald skrám  og  á papp ír. Hug tak ið
skrá  hafði  til  dæmis  allt  aðra merk ingu
þá en  í  dag.  Í  dag  er  allt  á stafrænu formi

og  leita  má  að  orði  alveg  óháð  því hvern -
ig  það  er vist að.  Áður  var  mjög erf itt  að
finna upp lýs ing ar  um til tekna ein stakl -
inga  nema gögn um  væri  komið kerf is -
bund ið  fyrir  í  skrám. 
Tölvu nefnd  var  fimm  manna  nefnd  og
hún  hafði  einn rit ara  í hluta starfi. Nefnd -
in  kom  saman fimmt án  til tut tugu sinn -
um  á  ári. Rit ari  sá  um  að  halda fund ar gerð -
ir  og rit aði  bréf  sem vörðuðu ákvarð an ir
nefnd ar inn ar. Verk svið tölvu nefnd ar  var
vítt og annað  en verk svið Per sónu vernd -
ar  er  í  dag. 

Per sónu vernd
Tölvu nefnd in starf aði  til árs ins 2000  þegar
Per sónu vernd  tók  við hlut verki henn ar.
Per sónu vernd  er opin ber stofn un  sem
starf ar sam kvæmt  lögum  nr. 77/2000  um

per sónu vernd  og með ferð per sónu upp lýs -
inga.  Lögin  hafa  það  að mark miði  að  stuðla
að  því  að  með per sónu upp lýs ing ar  sé  farið
í sam ræmi  við grund vall arsjón ar mið  og
regl ur  um per sónu vernd  og frið helgi.

Per sónu vernd  hefur  fimm  manna
stjórn,  en  auk  þess  starfa 10  manns  við
stofn un ina.  Flest  mál  sem ber ast stofn un -
inni  eru  afgreidd  af for stjóra henn ar  og
starfs fólki,  en stjórn in  kemur  saman  til  að
afgreiða ýmis  mál, þ. e. stefnu mark andi  mál
og  ef sett ar  eru stjórn valds regl ur  o. þ. h.
Stofn un in  getur  sett reglu gerð ir  eins  og

ráðu neyti  og ákvarð an ir Per sónu -
vernd ar  verða ein ung is born ar
undir dóm stóla  en  eru  ekki kær an -
leg ar  til ráðu neyt is,  ólíkt  því  sem  á
við  um ákvarðanir flestra stofnana. 

Lög gjöf in
Lög gjafi  þarf  að  fara  mjög var -

lega  þegar  hann  setur leik regl ur.
Við  erum bund in  af stjórn ar -
skránni varð andi frið helgi einka -
lífs ins  og  síðan  erum  við bund in  af
alþjóða samn ing um  sem  gera  ráð
fyrir  að  við setj um  lög  með ákveðn -
um  hætti.  Við  getum  þess  vegna
ekki  haft  okkar  eigin henti semi.

Margir kvarta yfir því að löggjöfin sé of
flókin. Ég hef fullan skilning á því. Hins
vegar taka lögin til mjög flókins veruleika
og bera þess merki.  Lögin  eru  mikil  að
vöxt um  og mik ill  fjöldi reglu gerða  sem
sett ar  hafa  verið  á grund velli lag anna
þannig  að vissu lega  er  þetta   orðið  all flók -
ið.  En  það  má  spyrja  sig  hvort reglu verk ið
sé  nógu  skýrt  fyrir almenn ing  og  hvort
text inn  sé  nógu aðgengi leg ur. 

Mikið um fyrirspurnir
Hvers  eðils  eru  helstu  málin  sem  koma  til
kasta Per sónu vernd ar?
Það  má  segja  að  þessi  mál  snerti  öll  svið
nútíma sam fé lags  með ein hverj um  hætti.
Varla er hægt  að  stýra  nokkru fyr ir tæki
eða  stofnun nema vinna  með per sónu -
upp lýs ing ar. 
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Við erum bundin af
stjórnarskránni varðandi

friðhelgi einkalífsins og
síðan erum við bundin af

alþjóðasamningum sem gera
ráð fyrir að við setjum lög

með ákveðnum hætti

Persónuvernd hefur starfað frá því á árinu 2001 og gegnir því hlutverki fyrst og fremst að
standa vörð um einkalíf okkar borgaranna í upplýsingasamfélagi sem í dag getur kortlagt
nánast allt sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur. Sigrún Jóhannesdóttir hefur verið
forstjóri Persónuverndar frá upphafi en hún var einnig starfsmaður Tölvunefndar sem 

var forveri Persónuverndar, undir öðrum formerkjum samt.



Okkur ber ast  mörg erindi frá   almennum
borg urum.  Hér  á  árum  áður  voru  málin
sem bár ust Tölvu nefnd  fyrst  og  fremst
umsókn ir  um  leyfi. Þá  var  mjög  mikið  um
að vinnsl ur upp lýs inga  væru  háðar  leyfi
frá Tölvu nefnd,  en  með  lögum  um Per -
sónu vernd var þessu breytt.  Lögin
marka  betur  en  áður  hvað  má  og
hvað  ekki  þannig  að  ef  verið  er  að
gera eitt hvað  sem  er lög legt  þá  er
það sjaldan leyf is skylt.  Það  eru  fyrst
og  fremst ein stakl ing ar  sem  leita
til stof nun ar inn ar  og tölu vert  um
að  það  komi  upp ágrein in g ur.  Við
getum  tekið  dæmi  um heima vist  í
fram halds skóla,  ef  settar  eru  upp
eft ir lits mynda vél ar  á göng um,
jafn vel  þar  sem nem end ur  búa. 
Rísi deila getur komið til kasta
Persónu verndar að leysa úr henni.

Það  eru til felli  þar  sem  við
höfum  talið  að geng ið  hafi  verið  of
langt  en  í flest um til vik um  er  þetta
í  lagi  ef  menn  gæta  hófs,  setja  upp aðvar -
an ir  og  geta  sýnt  fram á að  það  sé  ástæða
til  að  setja eft ir lits mynda vél ar  upp. 
Við  fáum  mikið  af erind um  út  af heilsu -
gæsl unni  og heil brigð is þjón ust unni,  svo
sem  vegna  aðgangs sjúk linga  að  eigin

sjúkra skrám. Sama  á  við  um mennta kerf -
ið, nem end ur  vilja  oft  fá  að  vita  hvað  er
um  þá  skráð.  Síðan  er  mjög  mikið  um  mál
sem tengj ast vökt un.  Þar  á  ég  við mynda -
véla vökt un, eft ir lit  með  tölvu -  og póst -
notk un  og fer il vökt un.  Það  er  orðið  mikið

um  að  bílar,  sem vinnu veitendur  láta
starfs mönn um  í  té  séu  með öku rit um  og
jafn vel stað setn ing ar bún aði.  Á  meðan
menn  hafa  verið  að  átta  sig  á þess um bún -
aði,  hvað  hann  getur  og  hvort  hann  sé
lög leg ur,  þá  hefur  verið tölu vert  mikið  af

málum  sem tengj ast honum. Aðal lega  eru
þetta ein stakl ing ar  sem  snúa  sér  til  okkar,
enda  eigum  við  fyrst  og  fremst  að  sinna
þeim.  Þeir  sem  eru  að  vinna  með upp lýs -
ing arn ar,  hvort  sem  það  eru stjórn völd
eða einka að il ar,  eiga  ekki fyr ir fram  að  geta

feng ið  grænt  ljós sem fríi þá
ábyrgð eftirleiðis.  Þeir  eiga sjálf ir
að  lesa  lögin  og  kynna  sér  hvað
þeim  er heim ilt  að  gera.  Ef  við
gefum  svör fyr ir fram  þá getum
við orðið van hæf  til  að  taka  við
kvört un um ein stakl inga.  En ein -
mitt það, að taka við kvörtunum
frá einstakl ingum er frum skylda
okkar.  
Málum  hefur fjölg að  jafnt  og
þétt,  en  t.d. má benda á að mál
sem  komu  til  kasta Per sónu vernd -
ar  voru 606 árið 2002, en voru
ríf lega 900 á síðasta ári.

Umsagnir og úttektir
Það er oft leitað til okkar og óskað
umsagnar  þegar verið er að setja ýmis
konar innanhússreglur, bæði siðareglur
og almennar verklagsreglur.  Þá  gefum við
leið bein ing ar. Svo  er  líka hlut verk  okkar  að
gera svo kall að ar örygg is út tekt ir.  Þær  höf -
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Frá starfsmannafundi. Frá vinstri; Þórður Sveinsson, Bragi Rúnar Axelsson, Rakel Jensdóttir, Þórunn Pálína Jónsdóttir og Lárus Sigurður Lárusson.

Það er mjög sjaldgæft að
opinberir aðilar fari yfir
mörkin. Við höfum fengið
nokkur þannig mál en ég
minnist þess ekki í fljótu
bragði að þar hafi verið
alvarlegur misbrestur 

á ferðinni



um  við  gert  víða,  til  dæmis  hjá líf sýna -
söfn um  hér  á  landi,  hjá trygg inga fé lög um,
ráðn ing a þjón ust um, toll in um, Land  spítal -
an um háskóla sjúkra húsi, kreditkorta fyrirt -
ækjum, Neyðarlínunni  og fjöl mörg um
öðrum aðil um.  Við  höfum  lokið  við marg -
ar stór ar úttekt ir,  nú  er  til  dæmis lög regl -
an  í athug un  að  því  marki  sem  hún fell ur
undir  okkur. 

Hjá félags þjón ust unni höfum við t.d.
skoðað  hvort tölvu kerfi sé  þannig  úr  garði
gert  að  rekj an legt sé  hver  gerir  hvað  og
einnig hvort  það  séu aðgangs stýr ing ar  í
gangi. Einnig atriði  sem  lúta  að „fýs isku“
öryggi,  að  það  séu  lásar, inn brot s varn ir
og  þess hátt ar. Það  er  ekki  eina hlut verk
okkar  að  tryggja  að  það  sé  leynd  um upp -
lýs ing ar, held ur  líka  að  þær  séu örugg ar  og
áreið an leg ar  og  það  vel varð veitt ar  að  þær
skemm ist  ekki.  Það  getur  verið  jafn baga -
legt  fyrir ein stakl ing  að upp lýs ing arn ar
týn ist, skemm ist, séu rang ar og  það  að
ein hver óvið kom andi kom ist  í  þær. 

Álagningarskráin
Hefur  verið kvart að  yfir birt ingu upp lýs inga
sem byggð ar  eru  á upp lýs ing um  úr 
álagn ingar skrá?
Já,  það  var  mjög  mikið  á tíma bili, einkum
í  tíð tölvu nefnd ar.  Þá  var kveð inn  upp
úrskurð ur  þar  sem nið ur stað an  var  sú  að
á  meðan lög  gera  ráð  fyrir  því  að álagn ing -
ar skrá in  sé aðgengi leg  almenn ingi,  þá  sé
ekki  hægt  að tak marka  aðgang fjöl miðla.
Þess  vegna  er  það,  að  þeir  sem  birta þess -
ar upp lýs ing ar  í  sínum  ritum  geta haft
þau  til  sölu  á  meðan skrá in ligg ur  frammi.
Það  er  mikið  um  að  menn  snúi  sér hing að
á  þeim  tíma  sem skrá in ligg ur  frammi  og
spyrji  hvort  þetta  sé heim ilt. Ef til vill
mætti  hafa  annan  hátt  á  en hafð ur  er  í
dag.  Það  er  fyrst  og  fremst  slæmt  að álagn -
ing ar skrárn ar  hafi  svo  mikið  vægi  en  í
þeim  eru  of óáreið an leg ar upp lýs ing ar  til
að  hægt  sé  að  nota  þær  á  þann  hátt  sem
gert  er.  Taka  þarf um  það pól ít íska ákvörð -
un  hvort  vilji sé til  að  hinar end an legu
réttu upp lýs ing ar í skatt skránni sjálfri séu
áfram öllum aðgengi leg ar  og  þá  með
hvaða  hætti.  Þar  þarf  að  þjóna ákveðn um
hags mun um.  Það  þarf  að  vera ákveð ið

gegn sæi  og aðgengi leiki  að  því  marki  sem
nauð syn legt  er  til  að  skapa  aðhald.  Við
eigum  ekki  að  vera  í  algjöru  myrkri  um
það hvern ig  þessu  er hátt að.  En það hvern  -
ig  þetta  er  í  dag  er ekki gott  út  frá sjón ar -
hóli einka líf svernd ar inn ar.  Að óbreytt  um
lögum  er  mjög erf itt  að  breyta  þessu.

Almennt fer  allt sem stjórn völd  gera,
þ.m.t. skatt yfir völd,  eftir sett um  lögum
og reglu gerð um.   Það  er  mjög sjald gæft  að
opin ber ir aðil ar  fari  yfir mörk in.  Við  höf -
um feng ið nokk ur  þannig  mál  en  ég
minn ist  þess  ekki  í  fljótu  bragði  að orðið
hafi  alvar leg ur mis brest ur  á vinnslu hjá
skattyfirvöldum. 

Könn un
Nýlega  var  gerð könn un  á alþjóða vísu  á
vegum sam tak anna Pri vac y Int er nation al
um per sónu vernd  í  hinum  ýmsu ríkj um.
Það  var  lagt  mat  á 47  ríki  og  við  lentum
þar  í 12. -13.  sæti.  Það  sem  helst  telst  okkur
til  tekna  í þess ari könn un  er að Persónu -
vernd  er  sterk  og sjálf stæð  og reglu verk ið
skýrt.  Það  sem  gerði  það  hins  vegar  að
verk um  að  við  náðum  ekki  hærra  var
hversu  umfang skrán ing ar  og per sónu eft -
ir lits  er  mikið  í  okkar sam fé lagi.  Þetta kom
skýrt fram í svörum varðandi fer il vökt -
un, eft ir lits mynda vél ar  o. þ. h.  Svo  er  þetta

auð vit að allt af spurn ing  um  hvað  ríkin
eru tækni vædd. Ríki  sem  eru  ekki  eins  vel
tækni vædd   komu sum betur út, bara af
þeirri ástæðu. Hér á landi er svo komið að
í raun er allt okkar líf tölvuskráð, eða eins
og sumir segja - allt er geymt, engu gleymt
og ekkert er fyrirgefið.
Hvað sem því líður er mikilvægi persónu -
verndarstarfsins mikið og ótvírætt. Með
sanngjörnum reglum og vönduðu eftirliti
með því að þeim sé fylgt getur Persónu -
vernd náð góðum árangri í þágu samfél -
agsins. Það er okkar markmið.

he
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Móttökuritari, Hrund Sigurðardóttir, skráir
innkomin mál. Mjög mikil aukning hefur orðið á
fjölda þeirra, en þau voru u.þ.b. eitt þúsund 
á árinu 2007. 
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S T J Ó R N U N

Vinnu stað ur  er sam fé lag  fólks  sem
þar  kemur  saman  til  að  vinna ákveð -
in fyr ir fram skil greind  störf.  Af
hálfu rík is skatt stjóra  er  lögð  áhersla
á  að  störf  hjá emb ætt inu  skulu skip -
uð  jafnt  konum  sem körl um  og jafn -
ræð is  gætt  í hví vetna. Jafn framt
skal leit ast  við  að ald urs dreif ing  sé
sem breið ust  og fjöl breytt mennt -
un,  reynsla  og  ólík sjón ar mið starfs -
manna end ur spegli sam fé lag ið  inn  á
vinnu stað inn  og  hafi gagn virk
jákvæð  áhrif  á  störf  og við horf  til
starf semi rík is skatt stjóra.

Með  nýrri mann auðs stefnu  er
tvennt  talið mik il væg ast. Ann ars
vegar  er skil greint hvern ig  störf
hjá emb ætt inu  skuli skip uð,
hvaða við horf  séu  höfð  við stjórn -
un verk efna, hvern ig  haga  beri
dag legri stjórn un  og hvern ig stað -
ið  sé  að ráðn ingu  nýrra starfs -
manna.  Hins  vegar  er fjall að  um
starfs á nægju, vellíð an starfs -
manna, sam skipt um  þeirra  í  milli
og mögu leika  til þró un ar,  þroska
og end ur mennt un ar. 

Í  því sam fé lagi  sem vinnu stað -
ur rík is skatt stjóra  er, bygg ir meg -
in stefna  í mann auð smál um  á
gagn kvæmu  trausti, til lits semi  og
virð ingu  á  milli stofn un ar  og
starfs manna  svo og starfs manna
sín  í  milli.  Með  þeim  hætti  eru
líkur  til  að starfs menn efl ist  í
starfi,  þeir  geti  átt  góð sam skipti
sín  í  milli  og  hafi  til  að  bera frum -

kvæði  og sjálf stæði  í vinnu brögð um. Sam -
vera  þeirra  á vinnu staðn um  á  að  efla  þá  til
góðra  starfa  fyrir emb ætt ið  og  stuðla  að
vellíð an  þeirra.

Starfs á nægja  er  ein meg in for senda  þess
að  fólki  líði  vel  á vinnu staðn um. Stofn -
ana menn ing  hjá rík is skatt stjóra bygg ir
m. a.  á  því  að starfs menn tak ist  á  við verk -
efni  hvers vinnu dags  og  hafi  til  að  bera
þann  þroska  að  geta  leyst álita mál  sem
upp  kunna  að  koma  án  þess  að  úr  verði
per sónu leg ur ágrein ing ur.

Hverj um starfs manni rík is skatt stjóra
er  ætlað ákveð ið hlut verk  hjá stofn un -
inni  og  falin til tek in verk efni.  Öll  störf

hafa  verið  greind  og gerð ir fer il upp drætt -
ir  fyrir  alla verk þætti stofn un ar inn ar.
Sömu leið is  hafa  verið gerð ar starfs lýs ing -
ar  fyrir  öll  störf  innan emb ætt is ins.  Þær
munu  taka breyt ing um sam hliða  þróun
starfa  og  eru end ur skoð að ar  eftir  því  sem
þörf  er  á,  m. a.  í reglu leg um starfs manna -
sam töl um  sem fram veg is  verða  ekki
sjaldn ar  en  einu  sinni  á  ári.

Með auk inni  reynslu  og þekk ingu  á
verk efn um emb ætt is ins  er  þess  vænst  að
starfs menn  taki fram för um  í  starfi  og  hafi
svig rúm  til  að  þróa  starf  sitt  og verk efni.  Þá
er starfs mönn um gef inn kost ur  á  því  að
flytj ast  milli  starfa  innan emb ætt is ins  ef
svo  ber  undir  og  þannig leit ast  við  að  sem
flest ir starfs menn  eigi  þess  kost  að  sinna
verk efn um  eftir  því  sem  best  hæfir  reynslu
og þekk ingu  hvers  og  eins.

Við end ur mennt un starfs manna  er
byggt  á  því  að stofn un in  greiði  allan
kostn að  við nauð syn lega við halds mennt -
un  sem  er for senda  þess  að  störf  hjá emb -
ætt inu  séu  unnin  af nauð syn legri þekk -
ingu  og kunn áttu. Sömu leið is  er  opnað
fyrir  að  hver starfs mað ur  geti  aukið  við
sína mennt un,  enda teng ist  hún störf um
hans  eða nýt ist  honum  í  starfi,  með  því  að
fá til tekna fjár hæð  greidda  í  styrk  á  hverju
ári.  Ef starfs menn  nýta  sér  ekki styrk -
greiðslu  til end ur mennt un ar  fá  þeir  hluta
styrk fjár hæð ar inn ar  greidda  sem við bót -
ar laun.  Við und ir bún ing  að  nýrri starfs -
manna stefnu  var  víða leit að  fanga  en
meg in hluti verk efn is ins  var  í hönd um
starfs manna stjóra, rík is skatt stjóra  og vara -
rík is skatt stjóra.

seþ

Mannauðsstefna ríkisskattstjóra

Samfélag fólks – ný hugsun 
– nýjar áherslur !

Á starfsmannafundi RSK sem haldinn var 5. febrúar 2008 var kynnt ný
mannauðs stefna hjá ríkisskattstjóra.  Með henni verða nokkrar breytingar 

á áhersl um við stjórn embættisins

Gerð mann auðs stefn unn ar  var eink um  unnin  af  Skúla 
Egg erti Þórð ar syni  og  Ingu  Hönnu Guð munds dótt ur
starfs manna stjóra  RSK
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Að und an förnu  hefur  verið  unnið  að
end ur skoð un  á  stefnu emb ætt is rík is -
skatt stjóra  í upp lýs inga -  og upp lýs inga -
tækni mál um. Starfs hóp ur  undir for -
ystu  Jens  Þórs Svans son ar  hefur  ásamt
þeim Brigitte  M. Jóns son  og  Ævari
Ísberg  unnið  að  mótun  nýrra við mið -
ana  í upp lýs inga mál um.  Í  nýrri  stefnu
rík is skatt stjóra  mun  verða mörk uð  sýn
emb ætt is ins  á  þróun  næstu  ára  og  með
hvaða  hætti  unnt verð ur  að  auka raf -
ræna stjórn sýslu skattyf ir valda. Sömu -
leið is  mun  verða  tekin  afstaða  til  þess
hvaða verk efni  verða  unnin inn an dyra
hjá rík is skatt stjóra  og  hvaða  verkum
verði  úthýst  og  þá  með  hvaða  hætti.
Sömu leið is  munu  verða sett ar við mið -
an ir  um þjón ustu  við not end ur  og
örygg is mál. 

Starfs hóp urinn  hefur  við  störf  sín
notið lið sinn is  dr.  Jóns  Þórs Þór halls -

son ar  um hvað  beri  að  leggja  mesta
áherslu  á.  Jón Þór  er starfs mönn um
skattyf ir valda  vel kunn ug ur  frá  þeim
tíma  er  hann  var for stjóri  Skýrr  um 20
ára  skeið  á árun um 1977 -1997  en ein -
mitt  á  þeim  tíma  urðu  mestu breyt ing -
ar  hjá skattyf ir völd um  í upp lýs inga -

tækni mál um.  Jón Þór  hefur einn ig
unnið  að  úttekt  á fram leiðslu  á til teknu
tölvu kerfi skattyf ir valda. Rík is skatt stjóri
væntir  góðs  af sam starfinu  á kom andi
miss er um.

seþ

Ný upplýsingastefna  í mótun

Stofnanamenning
Stofn ana menn ing  RSK  hefur  að und an -
förnu  verið  að breyt ast  með  nýjum áhersl -
um.  Eftir  að  ný mann auðs stefna  RSK var
birt hitt ust  allir stjórn end ur stofn un ar -
inn ar, yfir stjórn, for stöðu menn  og deild -
ar stjór ar  á  fundi  til  að  fara  yfir breytt ar
áhersl ur  við stjórn un emb ætt is ins  og
hvern ig  hinar end ur metnu áhersl ur
kæmu  fram.  Til  að stjórn un verk efna  verði
sem skil virk ust  er  brýnt  að  allir stjórn -
end ur  hafi  stillt  saman  strengi. Liðs heild
er mik il væg  til  að árang ur  verði  sem mest -
ur.  Með  þeim  hætti  er hæg ara  að  marka
breytta  stefnu  í ein stök um atrið um.

Á fund in um  var  farið  yfir  helstu lyk il -
þætti  í stjórn un  og ákvarð ana töku, hvern -
ig  best  sé  að  leysa  úr erf ið um álita mál um  og
hvern ig stofn ana menn ing þró ast.  Rætt  var
einn ig  um aðferð ir  til auk inn ar fram leiðni
innan  RSK  með  betri stjórn un, breytt um
áhersl um  og  nýjum aðferð um.

Enn frem ur leit uð ust fund ar menn við  að
leggja  mat  á lík lega  þróun verk efna stofn -
un ar inn ar  og breytt ar áhersl ur  á kom andi
árum. Ákveð ið  var  að  efna  til hug ar flugs -
funda  á kom andi miss er um  með þátt töku
allra starfs manna rík is skatt stjóra. Stefnu -

mót un  til  næstu  ára  myndi  þannig  marka
skýr ari  stefnu, skil virk ari skatt fram kvæmd
og  efla liðs heild starfs manna. 

seþ



Þann 12.  - 14. desem ber síð ast lið inn  var
hald inn  á  Grand  Hótel Reykja vík, ell efti
fund ur rík is skatt stjóra  í Eystra salts ríkj -
unum,  BALTIC  SEA  REGION. Fund inn
sóttu full trú ar  frá Rúss landi, Lett landi,
Lit há en, Eist landi, Þýska landi, Pól landi,
Finn landi, Dan mörku, Nor egi, Sví þjóð  og
Íslandi. Fund in um stjórn aði  Skúli Egg ert
Þórð ar son rík is skatt stjóri.

Þróun  í skatta mál um  ríkja
Eyst ra salts ráðs ins
Í upp hafi fund ar, fimmtu dag inn 13.
desem ber,  var  farið  yfir  þróun  í skatta rétti
og skatt eft ir liti  hjá ríkj um Eystra salts ráðs -
ins. Reif að ar  voru breyt ing ar  sem  tóku
gildi  árið 2007  sem  og fyr ir hug að ar breyt -
ing ar  árið 2008.   Hvert aðild ar ríki  gerði

grein  fyrir  helstu áherslu breyt ing um  í
skatta mál um  landa  sinna. Fram sögu  fyrir
Íslands  hönd  hafði  Harpa  Hrönn Fran -
kels dótt ir.

Fram  kom  að  á  hinum Norð ur lönd un -
um  væru skipu lags breyt ing ar  í  þá  átt  að
skattyf ir völd  komi  fram  sem  ein skatt -
stofa,  í  stað  þess  að  skipta skatt um dæm um
eftir lands svæðum.  Á  Íslandi  eru  ekki fyr -
ir hug að ar  svo rót tæk ar breyt ing ar  á næst -
unni.  Það  má  þó  segja  að  með upp lýs -
inga vef síð unni  www.skatt ur. is,   þar  sem
íslensk skattyf ir völd  koma  fram  sem  ein
heild gagn vart gjald anda,  sé stig ið  spor  í
þá  sömu  átt  sem  önnur Norð ur lönd  hafa
stefnt  á síð ustu  árum. 

Meg in lín urn ar  í skatta stefnu Eystra -
salts land anna  þriggja  eru hækk un  skatts  á

tóbak  og  á olíu tengd ar  vörur,  auk upp -
töku raf orku skatts.  Í Lett landi  hefur  verið
leyfð upp taka  eigna  í tengsl um  við lög brot
með breyt ing um  á tolla lög um.
Í Þýska landi  var fyr ir tækja skatt ur lækk -
að ur,  en heild ar skatt byrði fyr ir tækja  þar
í  landi  er  afar  há  eða  um 30%. Stjórn laga -
dóm stóll lands ins  dæmdi breyt ing ar  á
erfða lög um and stæð ar stjórn ar skrá  og  er
því fyr ir hug að  að  létta kröf ur  þær  sem
gerð ar  voru  til erf ingja  í skatta legu til liti.
Þá  hafa regl ur  um milli verð  verið efld ar.

Í Pól landi  hefur  verið  lagt  í  gerð öfl ugs
gæða stjórn un ar kerf is. Þjón ustu ver  hefur
verið  tekið  upp  fyrir  allt land ið  og svar ar
það  um 60.000 spurn ing um  á mán uði  frá
gjald end um.  Þá  hefur  sú  stefna  verið  tekin
að til kynna gjald end um fyr ir fram  um fyr -
ir hug að skatt eft ir lit,  en  slíkt  er  talið  efla
jákvæða  ímynd skattyf ir valda.

Við skipti  tengdra  aðila
Annika Sjö blom (Sví þjóð), fjall aði  um fjár -
hags lega end ur skipu lagn ingu fjöl þjóð -
legra fyr ir tækja sam stæða  og  þann  vanda
að skattyf ir völd  taki  á  þeim  málum  með
sam ræmd um  hætti.  Hún  sagði skattyf ir -
völd  þurfa  að  huga  að sam kvæmni í álita -
mál um varð andi tvö falda skatt lagn ingu
og vernd un skatt grunns kráa.  Ástæða mis -
mun andi  áherslna  ríkja  þegar  tekið  er  á
málum  er  varða milli verð  væri  að ein -
hverju  leyti til  komin  vegna mis mun andi
skipu lags upp bygg ing ar fjöl þjóða fyr ir -
tækja. Fyr ir tæki  geti  aukið skil virkni  og
hag kvæmni  í  rekstri  sínum  með  því  að
hafa rekstr ar ein ing ar  í mis mun andi lönd -
um.  Við  slíka  færslu  milli  landa  verði  að
meta  hvort verð lagn ing  sé  með eðli leg um
hætti  og  hvort skatta leg  áhrif  séu  líkt  og
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BΔLTIC  SEA  
ЯEGION

Rík is skatt stjóra fund ur Eystra salts ríkj anna hald inn  á  Íslandi 2007

Á  fundi skattyf ir valda  í ríkj um Eystra salts ráðs ins  kom
ber lega  í  ljós  þegar  farið  var  yfir nýleg ar breyt ing ar  og
áhersl ur  í skatta mál um  hve sjón ar mið  eru mis mun andi
og  skera Norð ur lönd in  sig nokk uð  úr  í þess um ríkja hópi.
Þeim  er  þó nokk uð sam eig in legt  að  leggja  mikla  áherslu  á
sam starf  í mál efn um  sem tengj ast við skipt um  tengdra
aðila  yfir landa mæri  - Trans fer Pric ing.   Þar  er  flutn ing ur
á starf semi  eða starfs þátt um  á  milli  landa ofar lega  á
baugi  um þess ar mund ir  og  þá  með hlið sjón  af  því hvern ig
hagn aði  er  skipt  innan fyr ir tækja sam stæðu  eftir slík ar
breyt ing ar  og  hvort til lit  hafi  verið  tekið  til  þess  í skatta -
legu til liti  að breyt ing  getur  hafa  orðið sam hliða  á nýt ingu
óefnis legra  eigna.  Þetta  var  meðal  þess  efnis  sem  fram  kom
á  fundi rík is skatt stjóra  í Eystra salts ríkj un um  sem  fram
fór  á  Íslandi   í desem ber síð ast liðn um. Regl ur  um milli -
verð  og við skipti  tengdra  aðila  yfir landa mæri  voru aðal -
um fjöll un ar efn ið  á fund in um. 
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um  hefði  verið  að  ræða við skipti  milli
óskyldra  aðila.  Meta  þurfi  hvaða starfs -
þætt ir  það  séu  sem  skapa mest an  arð  með
til liti  til  áhættu við kom andi rekstr ar ein -
ing ar,   s. s. fram leiðsla, dreif ing  eða rann -
sókn ir  og  þróun.  Annika  sagði sænsk an
starfs hóp  að störf um  um „comm iss i onaire
struct ures“  eða fyr ir tæki  sem  búin  hafa
verið  til  utan  um  fasta starfs stöð.  Hann
muni  skila nið ur stöð um  árið 2008  um
hvort  sænsk lög gjöf upp fylli skil yrði grein -
ar 5(5)  í leið bein ing a regl um  OECD  um
milli verð lagn ingu, varð andi  það  að samn -
ing ar  séu gerð ir  í  nafni umbjóð anda
(princ ip al).  Að  lokum reif aði  hún  Glaxo
Smith  Kline  málið,  sem  er  stærsta  mál  í
heimi  í þess um  flokki.

Viggo Knud sen (Dan mörku),  fjall aði
um hug tak ið fjár hags leg end ur skipu lagn -
ing (bus in ess rest ruct ur ing)  sem  ekki  hefur
verið nákvæm lega skil greint.  Í  því  felst
að alþjóð leg fyr ir tækja sam stæða flyt ur
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.  Þegar skatt -
yf ir völd  meta  hvort verð lagn ing  sé eðli leg
í ferl inu,  líkt  og  um  óskylda  aðila  hefði
verið  að  ræða,  fara  þau  yfir fjóra meg in -
þætti.  Hvaða rekstr ar starf semi, eign ir  og
áhætta  mynda afurð irn ar  og heild ar hagn -
að sam stæð unn ar? Hvern ig  var starfs þátt -
um, eign um  og  áhættu hátt að  áður  en

end ur skipu lagn ing in  fór  fram?  Hefur
flutn ing ur  á óefn is leg um eign um  átt  sér
stað  og  hvert  er verð mæti  þeirra? Hvern -
ig  er rekstr ar starf semi, eign um  og  áhættu
hátt að  eftir end ur skipu lagn ing una?  Viggo
sagði  að  búast  mætti  við fjöl mörg um
málum  í Dan mörku varð andi  arð  af óefn -
is leg um eign um  með til liti  til milli verð -
lagn ing ar.

Aðal steinn Hákon ar son ( Íslandi), tal aði
um  þróun milli verð lagn ing ar  á  Íslandi  á
kom andi  árum.  Hann  sagði þró un ina  vera
í  þá  átt  að fjöl þjóð leg ar fyr ir tækja sam -
stæð ur  greiði  skatta  þar  sem  þeir  eru  lágir.
Hann  sagði frí versl un ar samn inga  kalla  á
aðgerð ir  í þess um  efnum  og  ákvæði  laga

þyrftu  að  vera skýr ari varð andi milli verð -
lagn ingu.  Þá  ættu íslensk ir fjár fest ar  að
íhuga  að  skrá  hjá  sér við skipti  innan sam -
stæð unn ar  með til tekn um  hætti,  enda
væru skrán ing ar regl ur  til stað ar  á  öllum
Norð ur lönd un um  nema  á  Íslandi  og  í Fær -
eyj um.
Karl Wil helm Christ mann (Þýska landi),
fjall aði  um milli verð lagn ingu  í Þýska landi.
Í  júlí  árið 2007  voru sam þykkt ar laga bæt -
ur  sem  renna traust um laga stoð um  undir
milli verð lagn ingu. Aðferð irn ar  eru grund -
vall að ar  á leið bein ing aregl um  OECD  um
milli verð lagn ingu.  Sé  ekki  hægt  að  ákveða
verð gildi sam kvæmt arms lengd ar reglu,
skal gjald andi fram kvæma „hypot het i cal“

Þátttakendur á fundinum voru 31 að tölu frá 11 löndum. Á myndinni eru íslensku þátttakendur sitjandi en á bak við þá standa hinir erlendu þátttakendur.
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próf  á regl unni  og  sé  um fjár hags lega end -
ur skipu lagn ingu  að  ræða verð ur skatt -
greið and inn  að  ákveða  umfang mög u   legs
samn ings  um  hana  með til liti  til „milli -
verð lagn ing ar pakk ans“.  Í „milli verð lagn -
ing ar pakka“  felst grein ing  á  þeirri starf -
semi  sem  færð  er, tengd um tæki fær um  og

áhættu, tengd um eign um  og  ágóða  og
veittri þjón ustu  þessu  tengdu. Und an -
þágu regla gild ir  um „milli verð lagn ing ar -
pakk ann“,  þar  sem regl ur  um  hann  eiga
ekki  við:  í  fyrsta  lagi  sé  engin  færsla  á óefn -
is  leg um eign um  og  ágóða,  og  í  öðru  lagi  ef
heild ar nið ur stað an  af ein staka verð ákvörð -

un (indi vid u al  price determ in a tion)  á
frem ur  við  um meg in regl una  um arms -
lengd ar reglu held ur  en nið ur stað an sam -
kvæmt „milli verð lagn ing ar pakk an um“.

Fram tíð sam starfs ins  og 
fund ar lok
Í fund ar lok  var  lagt  til  að end ur meta sam -
starf rík is skatt stjóra Balt ic land anna  á
næsta  fundi,  kosti  þess  og  galla.  Þær leið -
ir  sem  helst  koma  til skoð un ar  eru: áfram -
hald andi árleg ir fund ir rík is skatt stjóra,
sam starf vinnu hópa  sem rík is skatt stjórar
aðild ar landa til nefna sér fræð inga  í, sam -
starf vinnu hópa  sem Eystra salts ráð ið til -
nefn ir sér fræð inga  í  eða sam starf  í Norð -
lægu vídd inni (Nort hern  Dimension)  sem
ESB stend ur  að  með  Íslandi, Nor egi,
Eystra salts ríkj un um þrem ur, Pól landi  og
Rúss landi,  en  það  lýtur  að verk efn um  á
norð ur slóð um. 

Harpa Hrönn Frankels

Wilhelm Andersen vararíkisskattstjóri Svíþjóðar er
lykilmaður í málefnum Baltic Sea Region og mun
skipuleggja næsta fund ráðsins.

Nordisk eTax
Nýtt efni 

Nordisk eTax er sameiginlegur upplýsingavefur sem
hefur verið í þróun síðustu ár, en hann var formlega
opnaður þann 5. maí 2005. Nú hefur þremur
efnisflokkum verið bætt við þá sem fyrir voru og eru
þeir um skattlagningu íþróttamanna og listamanna,
skattlagningu opinberra aðila og skattlagningu
fjármagnstekna. Síðan stendur til að bæta við efni um
sjálfstæðan atvinnurekstur. Allt er þetta efni sett
sérstaklega fram fyrir þá sem fara á milli landa til að
starfa eða stunda nám.

Þróun verkefnisins er í höndum starfshóps sem
skipaður er fulltrúum frá hverju  Norðurlandanna
sem skiptast á að hafa stjórnina með höndum. Á
síðasta ári kom það í hlut þeirra Marianne Mölgaard
Petersen og Ernst Christian Larsen, fulltrúa Dan -
mörku að stýra verkefninu en nú hafa fulltrúar
Finnlands tekið við, þau Mirjami Saarelma og Mikael
Afhalström.

Ernst og Marianne frá Danmörku

Mirjami og Mikael frá Finnlandi
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Árlega  er  unnið  nýtt skatt mat  sem
lagt  skal  til grund vall ar  við  skatt -
lagningu hlunn ind a  og fríð ind a.
Nokkr ar breyt ing ar  urðu  á skatt -
mati  vegna yfir stand andi tekju árs.
Þær breyt ing ar  sem  helst  skipta  máli  eru
þær  að  sú fjár hæð  sem heim ilt  er  að und -
an skilja skatt skyldu  og teng ist kostn aði
vegna skemmt ana  fyrir starfs menn,  svo
sem  nánar  er  lýst  í skatt mat inu,  var hækk -
uð  úr 50.000  kr.  í 100.000  kr. Hlunn indi
og fríð indi  af slík um  toga  umfram 100.000
kr.  skulu telj ast  til  tekna  hjá starfs manni
hvern ig  sem greiðslu fyr ir komu lagi  er hátt -
að.  Sömu regl ur  gilda  um fram lög launa -
greið anda  til starfs manna fé laga,  séu  þau
nýtt  til  að  greiða sam bæri leg an kostn að.
Vikið  er  frá  þeirri meg in reglu  að  telja  skuli
til  tekna  á kostn að ar verði  þann fatn að
sem starfs manni  er lát inn  í  té  á  þann  veg
að und an skil inn  er  allur ein kenn is fatn -
að ur  sem starfs mönn um  er  ætlað  að  nota
við  störf  sín  og  annar  sá fatn að ur  sem
auð  kennd ur  er  eða merkt ur launa greið -
anda,  og eink um  er nýtt ur  vegna  starfa  í
þágu launa greið anda. Nauð syn leg ur ör -
ygg is -  eða hlífð ar fatn að ur  er  eftir  sem  áður
und an skil inn skatt lagn ingu. 

Engar efn is breyt ing ar  voru gerð ar  á
skatt lagn ingu bif reiða hlunn inda  en fram -
setn ingu mats hlut falla  var  breytt  með
þeim  hætti  að  þau  eru til greind 26%, 21%
og 18%,  eftir  aldri bif reiða,  og  að hlut föll
lækki  um 6%  ef launa menn greiða sjálf ir
rekstr ar kostn að bif reið anna.  Gerð  var  sú
breyt ing  að  nú  skal ein ung is  telja  til skatt -
skyldra hlunn inda end ur gjalds laus  afnot
af orlofs hús næði  frá launa greið anda,  sem
starfs mað ur  eða fjöl skyldu með lim ir  hans
hafa hús næð ið  til  afnota  umfram 10  daga

á  ári,  og  þá  með 2.000  kr.  fyrir  hvern  dag.
End ur gjalds laus  afnot  í  allt  að 10  daga  á
ári telj ast sam kvæmt  þessu  ekki  til  tekna
hjá starfs manni.  Þá  skal  ekki  telja  til  tekna
starfs manns  greiðslu  frá launa greið anda,

eða  eftir atvik um stétt ar fé lagi,  sem  ætlað
er  að  standa  straum  af kostn aði  við  leigu
á orlofs hús næði  eða  með  öðrum  hætti  til
greiðslu  á orlofs dvöl  að  því  marki  sem  slík
greiðsla  fer  ekki  yfir 40.000  kr.  á  ári.  Sett  er
það skil yrði  að starfs mað ur  leggi  fram full -
gilda  og óve fengj an lega reikn inga  fyrir
greiðslu  á þess um kostn aði.  Við  þessa

breyt ingu  er  hægt  að  leigja orlofs hús næði
á frjáls um mark aði,  þ. m. t  að  gista  á gisti -
heim il um  og  í bænda gist ingu,  og  greiða
fyrir gist ingu erlend is,  án  þess  að  slíkt telj -
ist  til skatt skyldra  tekna starfs manns,
innan  greindra fjár hæð ar marka.  

Óski  maður  eftir frá drætti  vegna akst -
urs  í  þágu launa greið anda  er  ekki kraf ist
sund ur lið un ar  á rekstr ar kostn aði bif reið -
ar  ef  greitt  hefur  verið  fyrir 2.500  km akst -
ur  eða  minna,  í  stað 2.000  km  áður.  Þá  var
afnum in  sú tak mörk un  að heim ilt væri  að
telja  til frá drátt ar greiðsl ur  vegna vist un -
ar  barna, tvö fald an barna líf eyri,  í  stað
sann an legs kostn að ar, mið ist  við vist un
eins  eða  tveggja  barna. Skipt ir barna fjöldi
ekki höf uð máli  í  þessu sam bandi held ur
hvort  um  er  að  ræða reglu bundna starf -
semi,  þ. e. atvinnu rekst ur,  en  í slík um til vik -
um  á  umrædd  regla  ekki  við held ur  fer  með
frá drátt  eftir almenn um regl um  þar  um.

eaa

Skatt mat 
tekju árið 2008

Örn Gíslason og Elín Alma Arthúrsdóttir
eru meðal þeirra sem koma hvað mest
að undirbúningsvinnu sem er að baki

skattmatinu.

Einkennisfatnaður telst
ekki lengur til 

skattskyldra tekna
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Aðdrag andi laga setn ing ar
Í  ljósi vax andi alþjóða væð ing ar  og sam -
keppni  á alþjóða mark aði  urðu  á  árinu
2001  æ hávær ari  þær radd ir  hér  á  landi   að
félög  fengju heim ild  til  að  færa bók hald  og

semja árs reikn inga  í erlend um gjald miðli.
Í  skýrslu nefnd ar  til fjár mála ráð herra  sem
vann  að samn ingu frum varps  um heim ild
félaga  til reikn ings skila  í erlend um gjald -
miðli  kemur  fram  að  færsla við skipta  í
erlend um gjald miðli  í bók haldi  íslenskra
fyr ir tækja  myndi vænt an lega auð velda
þeim fjár hags leg an sam an burð  við  erlend
fyr ir tæki. Geng is breyt ing ar  hafi  auk  þess
víð tæk  áhrif  á árs reikn inga  íslenskra fyr ir -
tækja  vegna  þess  að  þau   séu  í  ríkum  mæli
fjár mögn uð  með  erlendu fjár magni  og
hafi tekj ur  og  gjöld  í erlend um gjald miðli.
Með  því  að  færa bók hald  slíkra fyr ir tækja

í íslensk um krón um  verði geng is hagn að -
ur  eða geng is tap  í árs reikn ing um  meiri
en tíðk ast  hjá erlend um sam keppn is fyr ir -
tækj um, afkom an  verði sveiflu kennd ari
og rekstr ar af koma  óstöðugri.  Með  því  að
heim ila fyr ir tækj um  að  velja gjald mið il
til notk un ar  í bók haldi  mætti  ætla  að
sveifl ur  í  afkomu fyr ir tækja  milli  ára
minnki  og  geti  þannig  aukið  áhuga
erlendra fjár festa  á íslensk um fyr ir tækj -
um  og skap að  umhverfi  sem  geri fjöl þjóð -
leg um fyr ir tækj um  kleift  að  hafa meg in -
starfs stöð hér lend is.  Það  myndi  því auð -
velda erlend um félög um  að  stofna dótt ur -
fé lög  eða  útibú  hér  á  landi  og íslensk um
félög um  að  stofna dótt ur fé lög erlend is.
Með  því  að  opna  fyrir  þann mögu leika
að heim ila félög um  að  færa bók hald  í
erlend um gjald miðli  sé  verið  að  koma  til
móts  við  íslensk  félög  sem  eru  í sam -
keppni  á alþjóð leg um mark aði,  bæði  um
sölu fram leiðslu sinn ar  og  um  erlent fjár -
magn. 

Þá  er  það einn ig  álit nefnd ar inn ar  að
fyrst  og  fremst  verði  að  líta  til  þess  að við -
skipti félags ins tengist  erlendu við skipta -
um hverfi.  Með  því  er  átt  við  að tekju öfl un
félags ins bygg ist  á erlend um gjald miðli
sem upp runa fjár hæð.  Sama  á reynd ar  við
um kostn að  þó  svo  að sér greind ur kostn -
að ur  eins  og launa kostn að ur  geti  verið
inn lend ur.

Árs reikn ing ur  
í erlend um 

gjald miðli
Á und an förn um mán uð um  hefur  verið  mikil  umræða  um
mögu leika  á  að  skipta  út  íslenskri  krónu  fyrir evr una. Heim ild -
ir fyr ir tækja  til  að  færa bók hald  sitt  og  semja árs reikn inga  sína
í erlend um gjald miðl um  hafa sömu leið is  verið ofar lega  á  baugi
svo og  að  evran  sé  að  læða  sér  inn  í  íslenskt efna hags kerfi bak -
dyra meg in.  Í kjöl far þess ara  umræðna bár ust  til árs reikn inga -
skrár  um 80 umsókn ir  á haust dög um 2007  og  hafa  þær  aldrei
verið  fleiri  á  einu  ári.  Það  er athygl is vert  að  af 219 félög um,  sem
nú  hafa heim ild  til  að  vera  með bók hald  sitt  og  semja árs -
reikn inga  sína  í  öðrum gjald miðli  en íslensk um krón um,  eru
112  félög  með doll ara,  með  evru 77  félög, sterl ings pund 21
félag og  fimm gjald miðl ar skipt ast  á 9  félög. All mörg  félög,
umfram  þessi 219,  hafa  haft  þessa heim ild  en  eru  annað  hvort
farin  af mark aði  eða  hafa sam ein ast  öðrum félög um. 

Guðmundur
Guðbjarnason
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Frum varp  um breyt ingu  á  lögum  um árs -
reikn inga  var  lagt  fram  með fram an -
greind um rök stuðn ingi  af fjár mála ráð -
herra  í desem ber 2001. Frum varp ið  fól  í
sér heim ild ir  til  þeirra  félaga  einna  sem
semja  eiga árs reikn inga  sína sam kvæmt
lögum  um árs reikn inga  til  að  færa bók -
hald  sitt  og  semja árs reikn inga  sína  í
erlend um gjald miðli,  að upp fyllt um til -
greind um skil yrð um lag anna. Ítrek að  var
að mik il vægt  væri  að  félög  sem  hafa meg -
in starf semi  sína hér lend is  geti  sýnt  fram  á
veru leg  tengsl  félags  við til tek inn gjald -
mið il  til  að  þessi heim ild  verði  veitt. Árs -
reikn inga skrá  var  falið  það hlut verk  að
meta  það  í  hverju  og  einu til felli  hvort
skil yrði  væru  fyrir veit ingu leyf is. Frum -
varp ið  varð  að  lögum  í  apríl 2002  og  tók
gildi  fyrir rekstr ar ár ið  sem  hófst 1. jan úar
2002 gagn vart félög um  sem  sóttu  um  til
árs reikn inga skrár  fyrir 1.  maí  það  ár.  Þegar
á  fyrsta  ári  fengu 46  félög heim ild ina.

Fram an greint sjón ar mið  var  svo  enn
ítrek að  í athuga semd um  við breyt ing ar  á
3.  tölul. 1.  mgr. 11.  gr.  A,  laga  nr.
144/1994,  með  lögum  nr.
45/2007,  sbr.  nú 3.  tölul. 1.  mgr.
8.  gr.  laga  nr. 3/2006.  Í  þeim
kemur  fram  að  verið  sé  með
breyt ing unni  að  skerpa  á  því  að
líta  verði  fyrst  og  fremst  til  þess  að
við skipti félags ins teng ist  erlendu
við skipta um hverfi 

Við veit ingu heim ild ar verð ur
því  að  líta  til þeirr ar meg in reglu
reikn ings skila  að bók hald  sé  fært
og árs reikn ing ur sam inn  í  þeim
gjald miðli  sem not að ur  er  í  því
starfs um hverfi  sem fyr ir tæk ið
starf ar  og hrær ist  í  og  hvaða kröf -
ur  skuli  gera  til  tengsla  félags  við
erlent við skipta um hverfi. 

Hvaða  félög  hafa  leyfi 
Þegar  litið  er  til  þess hvaða  félög  það  eru
sem sækj ast  eftir heim ild  til  að  færa bók -
hald  í erlend um gjald miðli  er  mikið  um
dótt ur fé lög inn lendra  félaga  sem  hafa tekj -
ur  af eign um erlend is,  af eign ar hlut um  í
öðrum félög um  eða  í skulda bréf um  og
jafn framt  á  sama  við  um erlend ar skuld ir
sem tengj ast eign ar hald inu.  Svo  er einn ig
um  að  ræða dótt ur fé lög  erlendra  félaga
með við skipta leg  tengsl  við  þau.  Minna  er
um  stærri  félög  en  þó  er  það 31  félag  sem
beit ir alþjóð leg um reikn ings skila stöðl um
við reikn ings skil  sín,  þ. a. 13  félög  skráð  í

Kaup höll inni. Skipt ast  þau  þannig  að 14
eru  með evr una,  þ. a.  átta  skráð  félög, 14
eru  með banda ríkja doll ara,  þ. a. fjög ur
skráð  félög  og  tvö  með sterl ings pund ið,  þ. -
a.  annað  skráð  félag.  Eitt  óskráð  félag  er
með jap anskt  yen. All mörg um félög um
hefur  verið synj að  um heim ild ina,  m. a
vegna  þess  að  þrátt  fyrir ein hver  tengsl
við erlend an gjald mið il  telst við skipta um -
hverfi  þess  vera  íslenskt  og við skipti  með
gjald eyri eðli leg ur  hluti við skipta félags ins.
Áhrif geng is breyt inga  hverfa  ekki  þótt
umreikn að  sé  úr íslensk um krón um  í
erlend an gjald mið il  í slík um til fell um.

Skil yrði heim ild ar
Í 1. – 3.  tölul. 1.  mgr. 8.  gr. lag anna  eru  þau
skil yrði  sett  að  félag  sé  með starf semi  sína
erlend is,  sé  hluti erlendr ar sam stæðu  eða
sé eig andi  að  erlendu dótt ur fé lagi  og 
meg in  við skipti  séu  þar  á  milli  eða  hafi
veru leg an  hluta  tekna  sinna  frá erlend -
um aðil um.  Í 2.  mgr.  er starf rækslu gjald -
mið ill inn skil greind ur  sem  sá gjald mið ill

sem meg in hluti við skipta  félags  eða sam -
stæðu  fer  fram  í.  Í 1.  mgr. 3.  gr. reglu gerð -
ar  nr. 101/2007,  um veit ingu heim ild ar  til
færslu bók halds  og samn ings árs reikn ings
í erlend um gjald miðli,  er  þess kraf ist  að
starf rækslu gjald mið il inn  skuli  vega hlut -
falls lega  mest  allra gjald miðla  í við skipt -
um  félags  eða sam stæðu  og  sé  sá gjald mið -
ill  sem meg in hluti við skipta  félags  eða
sam stæðu  fari  fram  í.  Í athuga semd um
við laga grein ina  segir  m. a.  að „ Við  mat  á
meg in starf semi  skal  litið  til  þess  hvort
meg in hluti  tekna  og  gjalda  félags  og
skulda  og fjár fest ing ar kostn að ar  sé  í erl -
end um gjald miðli. Mik il vægt  er  að  félög

sem  hafa meg in starf semi  sína hér lend is
geti  sýnt  fram  á veru leg  tengsl  félags  við
til tek inn gjald mið il  til  að  þessi heim ild
verði  veitt.“  Við  mat  á við skipt um  skuli
litið  til við skipta um hverf is,  tekna,  gjalda,
eigna  og  skulda félags ins,  segir  í athuga -
semd um  við 2.  mgr. grein ar inn ar.  Í 2.  mgr.
3.  gr. reglu gerð ar inn ar  er  það  nánar skil -
greint  að  litið  skuli heild stætt  til  tekna,
gjalda,  eigna,  skulda  og ann arra við skipta -
þátta  í  rekstri við kom andi  félags. 

Skv. 4.  tölul. 1.  mgr. 8.  gr.  má  veita skil -
greind um stór um félög um  þessa heim ild
ef  þau  hafa veru leg an  hluta fjár fest inga
sinna  í erlend um fjár fest ing ar vör um  og
fjár magna  þær  með erlend um  lánum.
Litið  er  svo  á  að  um  sé  að  ræða  kaup  á var -
an leg um  og fyrn an leg um rekstr ar fjár mun -
um.

IAS 21
Þegar  unnið  var  að und ir bún ingi frum -
varps ins  á  vegum fjár mála ráðu neyt is ins  á
árinu 2001  giltu reikn ings skila regl ur

alþjóð lega reikn ings skila ráðs ins
ekki  á  Íslandi frem ur  en  í  öðrum
ríkj um EES-svæð is ins. Reikn ings -
skila stað all  IAS 21  lá  þó  fyrir  en
hann fjall aði  um skrán ingu við -
skipta  í erlend um gjald miðl um  í
bók haldi  og  við umreikn ing reikn -
ings skila  erlends rekst urs  sem tal -
inn  er  með  í sam stæðu reikn ings -
skil um,  þ. e.  þegar móð ur fé lag
ásamt dótt ur fé lög um  innan sam -
stæð unn ar,  hafa mis mun andi starf -
rækslu gjald miðla.  Þessi stað all  gat
því  ekki  verið fyr ir mynd  að laga -
breyt ing unni  því  með  henni  var
verið  að heim ila íslensk um félög -
um  að  nota  í bók haldi  sínu erlend -

an gjald  mið il  í stað íslensku krónunnar og
semja árs reikn ing  á grund velli  þess bók -
halds,  en stað all inn fjall aði ekk ert  um  það
í  hvaða gjald miðli  félög  eigi  að  semja
reikn ings skil  sín. 

Alþjóð lega reikn ings skila ráð ið end ur -
samdi þenn an stað al  og  hefur  hann  verið
sam þykkt ur  af fram kvæmda stjórn  ESB.
Hann  er birt ur  undir  sama auð kenni,  IAS
21. Stað all inn  hefur  verið þýdd ur  á
íslensku  og birt ur  í Stjórn ar tíð ind um  með
reglu gerð nr. 1133/2007. 

Í 1.  gr. stað als ins  kemur  fram  að mark -
mið  hans  sé  að  mæla  fyrir  um  það hvern -
ig  skuli  telja við skipti  í erlend um gjald -
miðli  og rekst ur erlend is  með  í reikn ings -

Allmörgum félögum 
hefur verið synjað um
heimildina, m.a vegna

þess að þrátt fyrir einhver
tengsl við erlendan

gjaldmiðil telst 
viðskipta umhverfi þess

vera íslenskt



skil um ein ing ar, hvern ig  skuli  umreikna
reikn ings skil  yfir  í fram setn ing ar gjald -
mið il,  hvaða  gengi  skuli  nota  og hvern ig
skuli  setja  fram  áhrif geng is breyt inga  í
reikn ings skil um.

Staðl in um  skal  beita  skv. 9.  gr.:
a. við reikn ings skil  á við skipt um  og

stöðu  í erlend um gjald miðl um  að
und an skild um  þeim afleiðu við skipt -
um  og –stöð um  sem  falla  undir stað -
al  nr.  IAS 39, 

b. við umreikn ing rekstr ar af komu  og
fjár hags stöðu rekstr ar erlend is  sem
tal inn  er  með  í reikn ings skil um 
ein ing ar inn ar  í sam stæðu reikn ings -
skil um, hlut falls leg um sam stæðu -
reikn ings skil um  eða  með hlut deild -
ar að ferð  og 

c. við umreikn ing  á rekstr ar ár angri ein -
ing ar  og fjár hags stöðu  yfir  í
fram setn ing ar gjald mið il ( e.
present at ion cur renc y).

Í  þessu sam bandi  er  rétt  að  vekja
athygli  á eft ir far andi hug tök um
sem skil greind  eru  í 8.  gr. stað als -
ins:

Starf rækslu gjald mið ill ( e. func -
ti on al cur renc y)  er gjald mið ill
aðal efna hags um hverf is ins ( e.
prim ary econ om ic envi ron ment)
sem rekst ur inn  er starf rækt ur  í.

Fram setn ing ar gjald mið ill ( e.
present at ion cur renc y)  er  sá gjald -
mið ill  sem reikn ings skil in  eru  sett
fram  í.

Erlend ur gjald mið ill  er  hver  sá gjald -
mið ill  sem  ekki  er starf rækslu gjald mið ill
rekstr ar ein ing ar inn ar ( þ. m. t.  íslensk  króna
ef starf rækslu gjald mið ill  er erlend ur gjald -
mið ill).

Í inn gangi  að þess um  breytta  staðli
kemur  fram   að félag ið  hafi  ekki  frjálst
val  um ákvörð un  á starf rækslu gjald miðli
og  skuli  nota  þann gjald mið il  sem  af staðl -
in um leið ir.  Í staðl in um  eru sett ar  fram
regl ur hvern ig  skuli skil greina starf rækslu -
gjald mið il,  þ. e.  í 9. – 14.  gr.  og  er meg in -
efni þeirr ar skil grein ing ar  að starf rækslu -
gjald mið ill „ er gjald mið ill aðal efna hags -
um hverf is  sem rekstr ar ein ing in starf ar  í.“ 

Stað all inn geng ur  því  út  frá  því ann ars
vegar  að  hann  gildi  um  færslu bók halds
rekstr ar ein ing ar inn ar  í starf rækslu gjald -
miðli, umreikn ing  erlendra gjald miðla
yfir  í starf rækslu gjald mið il  og samn ingu

árs reikn ings  og  hins  vegar  við samn ingu
sam stæðu reikn ings skila  þegar  í sam stæð -
unni  eru rekstr ar ein ing ar,  þ. e. móð ur fé lag
ásamt  einu  eða  fleiri dótt ur fé lög um starf -
andi  víðs  vegar  um  heim,  sem  hafa mis -
mun andi starf rækslu gjald miðla  eðli máls -
ins sam kvæmt. Árs reikn inga dótt ur fé lag -
anna  ásamt árs reikn ingi móð ur fé lags
verð ur  að yfir færa  í  einn  og  sama gjald -
mið il inn  í reikn ings skil um sam stæð unn -
ar.  Í 38. – 47.  gr. stað als ins  eru regl ur  um
notk un  á fram setn ing ar gjald miðli  þegar
hann  er  annar  en starf rækslu gjald mið ill.
Félag  getur  birt reikn ings skil  sín  í  hvaða
gjald miðli  sem  er.  Ef  sá gjald mið ill  er
annar  en starf rækslu gjald mið ill félags ins
þarf  að  umreikna  eða  þýða reikn ings skil -
in  yfir  í  þann gjald mið il  eftir regl um stað -
als ins.  Það  er ágrein ings laust  að  öll  félög
hafa heim ild  til  að  umreikna árs reikn ing,

sem sam inn  er  í sam ræmi  við bók halds -
færsl ur rekstr ar ein ing ar inn ar,  yfir  í  annan
gjald mið il  en starf rækslu gjald mið il  til  að
kynna nið ur stöðu rekstr ar ár ang urs félags -
ins  á  öðrum við skipta mörk uð um. Mun ur -
inn  er  sá  að  allar fjár hæð ir  eru metn ar  og
mæld ar  í starf rækslu gjald miðl in um  sem
síðan  eru yfir færð ar  í fram setn ing ar gjald -
mið il inn  án  þess  að  verða end ur metn ar  og
end ur mæld ar  í  þeim gjald miðli. 

Það  sem  segir  til  um  þann starf rækslu -
gjald mið il  sem  á  að  nota  við þýð ingu við -
skipta  í erlend um gjald miðl um sam -
kvæmt staðl in um,  er  það efna hags um -
hverfi  sem  félag starf ar  í  og  hefur sjóðs -
flæði  í,  þ. e. greiðsl ur  og mót taka pen inga.
Starf rækslu gjald mið ill mið ast  við  skv. 9.
gr. stað als ins: 

a. þann gjald mið il  sem  mest  áhrif  hefur
á sölu verð  vöru  og þjón ustu,  þ. e.  sá
gjald mið ill  sem greiðsl ur  fara  fram  í.

b. gjald mið il  þess  lands  sem sam keppn -
is öfl,  lög  og reglu gerð ir  hafa  mest
áhrif  á sölu verð  vöru  og þjón ustu,  og

c. þann gjald mið il  sem  mest  áhrif  hefur
á rekstr ar kostn að  félags  og fjár mögn -
un.

Ef ofan greind ar skil grein ing ar  gefa  ekki
nægj an lega  skýra  mynd  má  skv. 10  gr.
stað als ins:
d. gjald mið ils  sem fjár mögn un félags -

ins  er  í,
e. gjald mið ils  sem tekj ur  af reglu legri

starf semi  eru varð veitt ar  í. 

Þessu  til við bót ar  eru til tek in  atriði  sem
líta  má  til  vegna erlendr ar starf semi  og

hvort starf rækslu gjald mið ill  þess
(dótt ur fé laga)  sé  sá  sami  og móð -
ur fé lags ins (report ing ent ity)  skv.
11.  gr. stað als ins.

Í 35.–37.  gr. stað als ins  eru sett -
ar  fram regl ur  sem  fara  skal  eftir
þegar  skipt  er  um starf rækslu gjald -
mið il ( e. chang e  in func ti on al cur -
renc y)  vegna breyt inga  á und ir -
liggj andi þátt um  sem ákvörð uðu
fyrri ákvörð un  um starf rækslu -
gjald mið il. 

Samstæðureikningsskil
Eins  og  lýst  er  hér  að fram an  þá
koma  fram  í staðl in um skil grein -

ing ar  á starf rækslu gjald miðli hverr ar
rekstr ar ein ing ar  en  ekki  á sam stæðu reikn -
ings skil um. Sam stæðu reikn ings skil byggj -
ast  á  a. m. k. tveim ur sjálf stæð um árs reikn -
ing um,  þ. e. móð ur fé lags  og dótt ur fé lags
eða  fleiri dótt ur fé laga.  Komi  fleiri  en  einn
gjald mið ill  til  álita  skal  velja  þann gjald -
mið il  sem  gefur  besta  mynd  af  stöðu  hvers
sam stæðu fé lags  fyrir  sig,  þar  með móð -
ur fé lags ins. Stað all inn  mælir  aftur  á  móti
alls  ekki  fyrir  um  að  ákvarða  skuli starf -
rækslu gjald mið il  fyrir sam stæð una  sem
slíka  og hug tak ið „starf rækslu gjald mið ill
sam stæðu“  er  þar  ekki  að  finna.  Þar  sem
fjall að  er  um starf rækslu gjald mið il  í staðl -
in um  er  vísað  til ein stakra ein inga  eða
félaga ( e. ent ities). Móð ur fé lag  er  sá  aðili
sem legg ur  fram reikn ings skil sam stæð -
unn ar ( e. report ing ent ity)  og  því eðli legt
að sam stæðu reikn ing ur inn  sé mið að ur
við starf rækslu gjald mið il  þess  en  ekki ein -
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hvern útreikn að an  meðal starf rækslu -
gjald mið il  allra sam stæðu fé lag anna.  Í
staðl in um  kemur  fram  að regl ur  skv. 9.
gr.  hafa for gang  umfram regl ur  skv. 10.  og
11.  gr.  sem  að fram an  er  lýst.  Það  má telj -
ast  ljóst  að skil grein ing ar stað als ins  á starf -
rækslu gjald miðli  geta  verið mat skennd ar
þar  sem  taka verð ur til lit  til  margra  atriða.
Því  getur  verið álita mál  hvort  félag upp -
fylli  þau skil yrði  sem  þar  eru  talin  fram  til
að  taka  einn gjald mið il  fram  yfir  annan
gjald mið il,  þ. m. t. gjald mið il heima rík is
félags ins.  Það  er  álit árs reikn inga skrár  að
félög  verði  að  leita heim ild ar skrár inn ar  til
að  færa bók hald  sitt  og  semja  í fram haldi
af  því árs reikn ing  í  öðrum gjald miðli  en
íslensk um krón um,  án til lits  til  þess  hvort
félag inu  beri  eða  það  hafi heim ild  til  að
semja árs reikn ing  sinn  og/ eða sam stæðu -
reikn ing, sam kvæmt alþjóð leg um reikn -
ings skila stöðl um.  Má einn ig  benda  á  að
skránni ber  á grund velli eft ir lits skyldu
sinn ar  skv. 94.  gr. lag anna  með félög um
sem  beita regl um alþjóð legu reikn ings -
skila staðl anna,  skylda  til  að  taka  afstöðu  til
ákvarð ana  félaga  sem  vilja  beita  staðli  IAS
21  við ákvörð un  á  öðrum starf rækslu -
gjald miðli  en  íslenskri  krónu.  Öllum félög -
um  ber  því  að  leita heim ild ar árs reikn -
inga skrár  til  að  fá  að  færa bók hald  og
semja árs reikn inga  í  öðrum gjald miðli  en
íslenskri  krónu. Heim ild árs reikn inga skrár
tekur  því  fyrst  og  fremst  til færslu mið ils  í
bók haldi við kom andi  félags  og samn ingu
árs reikn ings,  en  í  því sam bandi  má  taka
til lit  til við skipta  milli  félaga  innan sam -
stæð unn ar  við ákvörð un starf rækslu gjald -
mið ils.  Eins  og  fram  er  komið  er eðli legt  að
starf rækslu gjald mið ill sam stæðu reikn ings
sé mið að ur  við móð ur fé lag ið.

Árs reikn ing ur móð ur fé lags 
Félaga sam stæð ur  hafa til hneig ingu  til  að
birta  ekki árs reikn ing móð ur fé laga held ur
aðeins sam stæðu reikn ing sam stæð unn ar
og  leggja  hann  einan  fram  á aðal fundi.
Aftur  á  móti  eru samd ir  og  birtir  allir árs -
reikn ingar dótt ur fé laga.  Skráð  félög  bera
það  fyrir  sig  að Kaup höll in krefj ist  þess
að  aðeins  sé birt ur sam stæðu reikn ing ur.

Sam kvæmt  lögum  um árs reikn inga  er  það
ótví ræð  skylda  að  hvert  og  eitt hluta fé lag
skuli  semja  og  birta sjálf stæð an árs reikn -
ing  þótt móð ur fé lagi  innan sam stæð unn -
ar  beri einn ig  að  semja sam stæðu reikn ing.
Flest móð ur fé lög  hafa sjálf stæða tekju öfl -
un  af  öðrum  rekstri  en  af eign ar haldi  í
dótt ur fé lög um  eða hlut deild ar fé lög um.
Önnur móð ur fé lög  eru  aðeins  með eign -
ar hald  í dótt ur fé lög um  og  líta  á  sig  sem
eins  konar regn hlífa sam tök sam stæð unn -
ar  en  að  baki þess ara móð ur fé laga  standa
hlut haf arn ir. Sam kvæmt alþjóð leg um
reikn ings skila staðli  IAS 27, „Sam stæðu -
reikn ings skil  og  aðgreind reikn ings skil“
( e. sep arate fin anc i al sta tem ents),  skal  í
reikn ings skil um móð ur fé lags eign ar hluti
í dótt ur fé lög um, sam rekstr ar fé lög um  og
hlut deild ar fé lög um,  öðrum  en  þeim  sem
falla  undir  IFRS 5, „Fasta fjár mun ir  til
sölu“, bók færa  með hlið sjón  af  beinu
eign ar haldi  í þess um félög um  en  ekki  með
hlið sjón  af  afkomu  eða hlut deild  í hrein -
um eign um  þeirra. Alþjóð leg ir reikn ings -
skila staðl ar  eru  því  ekki  til fyr ir stöðu  að
sam inn  sé  og birt ur árs reikn ing ur móð ur -
fé lags.  Það  er árs reikn ing ur móð ur fé lags -
ins,  sem  leggja  skal  fram  á aðal fundi  skv.
1.  mgr. 84.  gr.  laga  nr. 2/1995,  um hluta -
fé lög  ásamt sam stæðu reikn ingi  en árs -
reikn ing inn  skulu hlut haf ar stað festa,  sbr.
a.  lið 2.  mgr. 84.  gr.  laga  um hluta fé lög.
Stjórn ir dótt ur fé lag anna,  sem yfir leitt  eru

einka hluta fé lög  í 100%  eigu móð ur fé lags,
stað festa  og  árita árs reikn inga  þeirra  og
telst  hann sam þykkt ur  af hlut hafa  með
skrán ingu  í gerð ar bók,  sbr. 2.  mgr. 55.  gr.
laga  nr. 138/1994,  um einka hluta fé lög.
Við arð sút hlut un  úr móð ur fé lagi  skal  taka
til lit  til fjár hags stöðu sam stæð unn ar,  enda
þótt arð sút hlut un  til hlut hafa  væri ann ars
fyrir  hendi,  sbr. 2.  mgr. 99.  gr.  laga  nr.
2/1995. 

Loka orð
Í  grein þess ari  hef  ég rifj að  upp  þau sjón -
ar mið  sem  lágu  að  baki  þeirri hug mynd  að
heim ila félög um  að  færa bók hald  sitt  og
semja árs reikn inga  í  öðrum gjald miðli  en
íslensk um krón um. Miðað  við  fjölda
útgef inna heim ilda  sem veitt ar  hafa  verið
á síð astliðn um  sex  árum verð ur  að  telja  að
þörf  hafi  verið  á laga breyt ing unni.  Aftur  á
móti  hafa  ekki  verið gerð ar rann sókn ir  á
reikn ings skil um þess ar a  félaga  í erlend -
um gjald miðli  til  að  kanna  hvort for send -
ur laga breyt ing ar inn ar  hafi  náð til gangi
sínum.  Það  bíður  betri  tíma.  Álíta verð ur
að heim ild lag anna bein ist  að bók haldi  og
árs reikn ingi rekstr ar ein ing ar inn ar, lög -
per són unni  sjálfri,  en  ekki  að félaga sam -
stæðu  en  að  henni  standa  a. m. k.  tvær
sjálf stæð ar lög per són ur  með rétt indi  og
skyld ur  þrátt  fyrir  náin eign a tengsl. 
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Starfsmenn ársreikningaskrár eru þeir
Guðmundur Guðbjarnason sem gegnir stöðu

forstöðumanns og Geir Geirsson sem hefur
umsjón með alþjóðlegum reikningsskilum 

og eftirlit með þeim.
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S K A T T S T J Ó R I N N

Karl S. Lauritzson
Skattstjóri Austurlandsumdæmis

Nálægð við gjaldendur 
og fjöldi útlendinga

Egilsstaðir

Karl  S. Lau ritz son  er skatt stjóri Aust -
ur lands um dæm is  en skatt stofa um -
dæm is ins  er stað sett  á Egils stöð um.
Ekki  hefur  farið fram hjá nein um  að
það  hefur  verið gíf ur leg ur upp gang -
ur  á Aust ur landi  í kjöl far virkj un ar -
fram kvæmd anna  í Fljóts dal, stíflu -
fram kvæmd a  við Kára hnjúka   að
ógleymdu  álveri Fjarð a áls  í Reyð ar -
firði.  Á Egils stöð um  og Reyð ar firði
spretta  upp stór ar bygg ing ar,  nýir
mið bæj ar kjarn ar  og fyr ir hug uð  er
bygg ing stjórn sýslu húss  á Egils stöð -
um. Fjöl býl is -  og ein býl is hús  rísa  í
nýjum íbúða hverf um  á stöð um  í  nánd
við álver ið.  Það stend ur  líka  til  að
stækka flug völl inn  og  allt umhverf ið
er  þannig  að  taka  á  sig  nýtt svip mót. 
Eins  og  gefur  að  skilja  hefur  íbúum  í
umdæm inu fjölg að  í kjöl far ið  á þess -
um miklu fram kvæmd um.  Auk  þess
sem marg ir  hafa  flutt  fasta  búsetu  í
umdæm ið  þá  starfa  þar flest ir  þeirra
útlend inga  sem  komið  hafa  til tíma -
bund inn ar dval ar  á land inu. 
Í  þessu við tali fjall ar  Karl  um skatt -
stjóra starf ið  og mann líf ið  á Hér aði,
en  hann  hefur  gegnt  starfi skatt stjóra
á mikl um upp gangs tím um  í umdæm -
inu.  Á  Egils stöð um  hefur  verið skatt -
stofa  frá  því  á  árinu 1962. Skatt stjórar
hafa  verið  þrír  á þess um 46  árum,  Páll
Hall dórs son,  Bjarni Björg vins son  og
nú  Karl  en  hann  hefur starf að  lengst
sem skatt stjóri  af  þeim þrem ur,  eða  í
tæp 19  ár. Karl S. Lauritzson tók við starfi skattstjóra strax að loknu námi og hann er nú sá sem lengst hefur

gegnt embætti skattstjóra Austurlandsumdæmis eða í tæp 19 ár.
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„Ég  var  í Sví þjóð  þar  sem  ég stund aði
fram halds nám  í hag fræði eftir að ég lauk
við skipta fræði prófi  frá  Háskóla  Íslands
þegar skatt stjóra starf ið  var aug lýst.  Það
voru  ekki  mörg  slík  störf  í  boði  fyrir aust -
an  þannig  að  ég  sótti  strax  um.  Ég  var
eini umsækj and inn  á þess um  tíma,  en  þá
var  ekki  eins mik ill  áhugi  fyrir  að setj ast  að
á Aust fjörð um  eins  og  nú  er.  Ég  var  mjög
óreynd ur  þegar  ég  kom  að  þessu  fyrst  þó
ég  hafi  áður unnið  með  námi  á skatt stof -
unni.  Ég svar aði  varla nokk urri
fyr ir spurn  án  þess   að  lesa  mér  til
fyrst.  Það  má  segja  að  fyrstu  tvö
árin   hafi  ég  unnið  sex  til  sjö  daga
vik unn ar, allt af  að  leita  að lausn -
um,  lesa  mér  til  og  læra.  Það  kom
mér  á  óvart  hvað starf ið  var viða -
mik ið  og einn ig  hvað  mér svona
óreyndum var treyst fyrir miklu í
byrjun.  Ég  hafði auð vit að ómet -
an lega  aðstoð  frá  vönum skatt -
stofu starfs mönn um  og  vil  helst
nefna Bjarg hildi Sig urð ar dótt ur
með  alla  sína  miklu  reynslu  eftir
ára tuga  starf  og  svo  gat  ég allt af
leit að aðstoð ar  hjá lyk il mönn um rík is -
skatt stjóra. Vil  ég  þar  nefna  Ævar  Ísberg
vara rík is skatt stjóra  sem  nú  er lát inn  og
Stein þór Har alds son ný skip að an skatt -
stjóra  á  Hellu.

Hér  er  mjög  góð skatt stofa  sem  hefur  á
að  skipa  reyndu starfs fólki,  ekki  mikil
starfs manna velta  og með al starfs ald ur  er
mjög  hár. Skatt stof an  er stað sett  í fal legu
umhverfi  og  segja  má  að  við  höfum  búið
við nokk uð  góða  aðstöðu  að  því  er hús -

næð is mál in varð ar,  nema  kannski  núna  á
síð ustu mán uð um  þá  höfum  við  þurft  að
vera dálít ið  á hlaup um  um  húsið  með
fötur  vegna  leka  og  er komið  að  miklu
við haldi inn an dyra  sem  utan.  Það  er  nú
komin heim ild  í fjár lög um  til  að  selja
núver andi hús næði  og  finna skatt stof -
unni  nýjan sama stað  og von andi skýr ist
það  á  næstu  vikum.

Þegar  ég  kom  til  starfa  var   almennt
unnin  mikil yfir vinna,  en  nú  hefur  mikið

breyst  og  í  dag  kemur  það örsjald an  fyrir
að yfir vinna  sé  unnin  þrátt  fyrir  að fram -
telj end um  hafi fjölg að  um 50%  í umdæm -
inu.  Bætt  hefur  verið  við  einum starfs -
manni  vegna auk inna  umsvifa  en  áður
voru starfs menn ráðn ir tíma bund ið  á
álags  tím um.

Egils stað ir  hafa  vaxið  mikið  á síð ustu
árum.  Þegar  ég  var ungl ing ur  á Eski firði  þá
var  í  mínum  huga  bara  tvennt  á Egils -
stöð um, flug völl ur inn  og  félags heim il ið

Vala skjálf.  Þetta  var stað ur  þar  sem  var
mikið gegn um streymi  en  nú  er  þetta
orðin  stærsta þjón ustu mið stöð  á Aust ur -
landi.  Lengst  af  voru  þetta  fá  stór fyr ir tæki
en  nú  er  þetta  að breyt ast  þannig  að  hér
spretta  upp  minni fyr ir tæki  og  eins  er
mikið  um  að  menn  séu  að  færa rekst ur
sinn  úr ein stakl ings rekstri  yfir  í einka -
hluta fé lög. Virkj un ar fram kvæmd irn ar
hafa vissu lega marg feld is á hrif  að  því  er
varð ar  atvinnu.  Hér  á  atvinna  og þjón -

usta  eftir  að  blómstra  enn frek ar.  Þó
þessa  miklu fólks fjölg un  hér  megi
skýra  með aðkomu fólki  sem  er  að
stór um  hluta útlend ing ar  þá  er  líka
mikið  um  að náms menn  komi
heim  aftur  til  að setj ast  að,  nú
þegar  næga  atvinnu  er  að  fá.  Menn
fagna  því  að  fá tæki færi  til  að  koma
heim  og  geta  sest  þar  að.

Það  hafa  verið  góð fram tals skil
hér  síðustu  ár  og  ekki  meira  um
áætl an ir  hér  en ann ars stað ar.
Reynd ar  voru ákveðn ir örð ug leik ar
í byrj un virkj un ar fram kvæmd anna
þegar  mikil fjölg un  varð  á erlend -

um starfs mönn um  í umdæm inu  en  nú
er  þetta  allt  komið  í nokk uð fast ar skorð -
ur.

Virkjunarframkvæmdirnar

hafa vissulega margfeldis -

áhrif að því er varðar

atvinnu. Hér á atvinnulífið

eftir að blómstra enn frekar

Fremri röð frá vinstri, Hrefna Björnsdóttir, Karólína
Ingvarsdóttir, Þórey Kolbrún Halldórsdóttir, Gísli
A. Bjarnason, Guðlaug Ólafsdóttir.
Aftari röð frá vinstri, Karl S. Lauritzson, Guðjón
Smári Agnarsson, Gerður Aradóttir, Guðrún Birna
Jóhannsdóttir verðandi skattstofustarfsmaður,
Jóhann G. Harðarson og Ásgeir Þórhallsson.
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Það  er auð vit að  mikið  um  að útlend ing ar
leiti  til skatt stof unn ar, sér stak lega  í fram -
tals frest um,  þeir  koma  þá nokkr ir  saman
og  þá  oft  einn  sem  hefur  orð  fyrir hópn -
um.  Það  kemur  sér  vel  að  hafa skatt fram -
töl  og leið bein ing ar  á erlend um tungu -
mál um  og  gerir  það  alla fram halds vinnslu
mun létt ari. 

Eins  og  oft  er  með skatt stof ur  á lands -
byggð inni  þá fylg ir nokk ur sér staða
nálægð inni  við gjald end ur.  Hér  hafa  alla
tíð  verið ein stak lega  góð sam skipti  við

end ur skoð end ur  og bók ara  sem ann ast
fram tals gerð.

Við  notum sím ann  mikið  til  þess  að
fylgja  eftir skil um  og  til leið bein ing ar
þegar  svo  ber  undir  og  þetta  hefur skil að
ótrú lega  góðum  árangri.  Við vilj um  helst
af  öllu kom ast  hjá  því  að  gera mikl ar leið -
rétt ing ar eft irá  og  höfum  gert gang skör
að  því  hér  að end ur skoða  allar vél ræn ar
áætl an ir  og  fylgja stað greiðslu skil un um
betur  eftir.  Við  gerum  þetta  allt  í  góðri
sam vinnu  við inn heimtu menn.  Eflaust

má  ná  betri  árangri  við  að  fækka áætl un -
um  í álagn ingu  líka  og  með  því  að  taka
upp fram tals laus  skil  ættum  við  að  geta
komið  þessu  í  enn  betra  horf.“

Aðspurð ur  um  þróun skatta fram -
kvæmd ar inn ar  almennt  kvaðst  Karl  vera
mjög ánægð ur  með  hana.  Hérna  áður  fyrr
breytt ist ekk ert  nema fram töl in  fengu
nýjan  lit  á  hverju  ári.  Ef  frá  eru  talin
vanda mál in  við skönn una ræv in týr ið  hér
um  árið  þá  hefur  þetta  allt þró ast  í  rétta
átt,  orðið ein fald ara  og aðgengi legra.  Þá
eru tækni mál in  öll  í  mjög  góðu  lagi  og
vanda mál  eða bil an ir  í tölvu bún aði  eru
nán ast  óþekkt  hjá  okkur  í  dag. 

En  lífið  snýst  ekki  allt  um skatt stjóra -
starf ið.  Karl  er mik ill úti vist ar mað ur  og
hann  er  líka smið ur  góður.  Hann  á reynd -
ar  miklu  fleiri áhuga mál,  en  hér  ætlum  við
aðeins  að  tæpa  á  þeim  helstu.

„ Ég  stefni  að  því  að  veiða hrein dýr, átt -
unda  árið  í  röð,  en ein stök  heppni  hefur
elt  mig  við úthlut an ir.  En  helsta sport ið
sem  ég  stunda  er klass ísk skíða ganga,  en
nú  orðið  er  þetta  orðin  aðal lík ams rækt in
ásamt fjall göng um  á sumr in.  Við  búum
við  þær ein stöku aðstæð ur  hér  að  eftir
vinnu  þá stíg ur  maður  bara  á göngu skíð -
in  fyrir  utan bíl skúr inn  og geng ur  út  í
skóg,  sem  nú  er orð inn upp lýst ur  að  hluta.
Í  ár  fór  ég  til Sví þjóð ar  ásamt nokkr um
félög um  mínum  og  tók  þátt  í Vasa göng -
unni,  en  það  er 90 kíló metra skíða ganga  á
milli  Sälen  og  Mora. Þetta  er ótrú lega
skemmti legt  og  mikil stemmn ing og Sví -
arn ir  hvetja Íslend ing ana ósp art. 

Ég  tek  líka  þátt  í  starfi björg un ar sveit -
ar inn ar   og  hef  gert  í  mörg  ár  og auð vitað
teng ist  það  áhuga  á úti vist inni  en  er jafn -
framt sam fé lags leg  skylda.

Svo  ég  nefni  til gam ans  þá  á  ég  líka
áhuga mál  sem  er  allt ann ars  eðlis.  Þannig
var  að  ég eign að ist þverf lautu  í skipt um
fyrir  gamla rúss neska mynda vél.  Ég  var
búinn  að  eiga flaut una  í tut tugu  ár  þegar
ég  lét  loks  verða  af  því  að  læra  á  hana  og
ég  hef stund að  það  nám nokk uð reglu -
lega síð ustu  ár.“ Aðspurð ur  um tón leika -
hald sagð ist  Karl  geta stát að  sig  af  því  að
hafa spil að  á flaut una  við hátíð lega  athöfn
í  kirkju.  Það  var  þegar  hann  gifti  sig  árið
2003  en  það  kom  til  af  því  að  konan  gerði
það  að skil yrði  svo  ekki  var  hjá  því kom -
ist. Tón leika gest irn ir  voru  fimm  að prest -
in um með töld um.

he

Kominn í gegnum hliðið í Evertsberg, 47 kílómetrar að baki og 43 kílómetrar eftir til Mora.
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Áður  en stað greiðsla  var  tekin  upp  var  um
svo kall aða eft iráá lagn ingu  að  ræða. Tekj -
ur  hvers  árs  voru álagð ar  á  miðju  næsta  ári
á  eftir  og  skyldu greið ast  á  fimm jöfn um
gjald dög um.  Frá greiðslu skyldu  var  síðan
dreg in fyr ir fram greiðsla  ef  hún  hafði  verið
innt  af  hendi.  Allir  sáu  hversu óþén ugt  og
óná kvæmt  þetta fyr ir komu lag  var  og  lengi
stóð  yfir  leit  að ann arri greiðslu til hög un
sem  allir  vissu  þó  hver  væri, stað greiðslu
opin berra  gjalda. 

Stað greiðsla opin berra  gjalda  hafði
verið  í und ir bún ingi ára tug um  saman
áður  en  lögin  frá 1987  voru sam þykkt.
Sig ur björn Þor björns son  sem  gegndi  em  -
bætti rík is skatt stjóra  á árun um 1962 –
1986  hafði fyrst ur  manna  á  árinu 1947,
opin ber lega  hvatt  til  þess  að  tekin  yrði
upp stað greiðsla  skatts  á tekj ur  manna.
Benti Sig ur björn  á hag kvæmni  þess  að
taka  upp  slíkt  kerfi, „ pay  as  you  earn“  eins
og  það  var kall að  í ensku mæl andi  lönd  -
um.  Málið  kom  þó  hvorki  til með ferð ar
hjá stjórn kerf inu  né lög gjaf ar vald inu
næstu  árin. 

Fljót lega  eftir  að emb ætti rík is skatt  -
stjóra  var  komið  á  fót  á  árinu 1962  hófst
und ir bún ing ur  að upp töku  á stað greiðslu.
Í fram haldi  af frum at hug un um emb ætt is  -
ins,  var skip uð  nefnd  á  árinu 1966  er  hafði
það hlut verk  að und ir búa  nýtt inn heimtu  -
kerfi opin berra  gjalda, stað greiðslu  í  stað
eft irá innheimtu. Nið ur staða nefnd ar inn -
ar  eftir athug un  á mál inu  var  að  ástæða
væri  til  að hefj ast  handa  um und ir bún ing
en  áður  yrði  að  skoða  málið frek ar.  Var  þá
ný  nefnd skip uð  á  árinu 1967,  sem  í  sátu
24  menn, full trú ar  aðila vinnu mark að ar -
ins, stjórn valda, sveit ar  félaga  og  fleiri.  Sú
nefnd skil aði  af  sér ítar legri  skýrslu þrem -

ur  árum  síðar.  Eftir  þetta  var  enn
ein athug un  hafin  á mál inu.  
Þar  var  til með ferð ar
hvern ig tekju öfl un
rík is ins  yrði  hagað
og einn ig  kom
stað greiðsl an
til með ferð -
ar.
Málið
komst

þannig
á  góðan
rek spöl  á
árun um
1966 – 1973  en
all lang ur  tími  leið
þó  áður  en  málið
komst frek ar áleið is.  
Auk nefnd ar starfa  fjölda
manna  héldu  áfram athug an ir
sem emb ætti rík is skatt stjóra  hafði
stað ið  fyrir.  Með Sig ur birni  og sam -
starfs  mönn um  hans  hjá rík is skatt -
stjóra  unnu einn ig  að mál inu Bene -
dikt  Sigur  jóns son  síðar hæsta rétt ar -

40 ára meðganga
en fæðingin gekk eins og í sögu

Stað greiðsla opin berra  gjalda  var  tekin  upp  sem
inn heimtu kerfi  skatta hér lend is  hinn 1. jan úar
1988  og  hefur  á  þeim 20  árum  sem  liðin  eru,
sýnt  sig  að  vera  eitt skil virk asta tekju öfl un ar -
kerfi  sem hefur  verið  notað hér lend is. 

Tuttugu ár frá upptöku staðgreiðslu
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dóm ari  og  Jón Zóp hon í as son, starfs  mað -
ur  Skýrr  á  þess   um  tíma, „okk ar  mað ur  í
tölvu  mál un um“  eins  og  Jón  var  gjarn  an
kall  aður.  Málið  var  þann   ig  til  umfjöll  unar
hjá  stjórn völd um  og hags muna aðil um  í
tæpan ald ar fjórð ung  án  þess  að  það þok -
að ist  áfram.   Í 40  ára  með  göngu  höfðu
marg ar hug mynd ir  verið rædd ar  um fyr -
ir komu lag stað greiðsl unn ar.  Í
þeim flest um  var  ekki hrófl að  við
frá drátt ar  liðum  eða stig hækk andi
skatti held ur  var reikn að  með  að
not  aðar  yrðu skatt töfl ur  til  að
reikna skatt inn. Aðal lega  var  gert
ráð  fyrir „kumu lativu“  kerfi,  að
þýskri fyr ir mynd,  þar  sem  laun
hvers mán að ar  væru  lögð  við  fyrri
mán uði  og  síðan hlut falls lega
hækk uð  upp  í árs laun, dregn ir  frá
allir mögu leg ir frá drátt ar lið ir  og
þannig reikn að ur skatt ur.  Í  laga -
frum vörp um  sem  samin  voru  á
árun um 1976 - 1977  og  síðan
1981,  var  ætíð  gert  ráð  fyrir  að  halda flest -
um  álagn ingar regl um  óbreytt  um  en verk -
efn um skatt stjóra  og rík is skatt  stjóra  yrði
nokk uð  breytt.  Eðli  máls sam kvæmt  báru
frum varps drög in  með  sér  að  um  yrði  að
ræða flók ið  kerfi  í  ljósi  þeirra  mörgu frá -
drátt ar  liða  sem  í  gildi  voru  auk  stig hækk -
andi  skatts.  Er  slíkt raun ar ein kenni  á  því
að stað greiðslu kerfi verð ur  því flókn ara
sem  því  er  ætlað  að  vera nákvæm ara, eink -
um  þegar frá drátt ar lið ir  eru  í stað greiðsl -

unni.   Það  er áhuga vert  að  velta  fyrir  sér
ástæð um  þess  að erf ið lega  gekk  að  koma
stað greiðslu  opin  berra  gjalda  á  fót  sem
inn heimtu kerfi.  Ýmsar ástæð ur  koma  þar
til  álita,  svo  sem breyt ing ar  á  þjóð  fél  aginu,
erf ið leik ar  í efna hags um hverf inu  auk ann -
arra  ástæðna  sem gerðu  það  að verk um  að
ákvörð un  um skatt kerf is breyt ingu frestað -

ist.  Án  efa  var  þó  einn  mesti þrösk uld ur
þess  að  málið þok að ist  ekki  áfram,  að  ekki
var leit að  leiða  til  þess  að ein falda tekju -
skatt sá lagn ing una  um  leið  og stað greiðsl -
an  var áform uð.  Með  því  að  láta  það tæki -
færi  fara for görð um  var  um  leið  ljóst  að
kerf is breyt ing in  yrði  vand  asöm  og kerf ið
sjálft flók ið  og óað gengi  legt.  Ýmsar  aðrar
hug mynd ir  voru  þó rædd ar  og gerð ar ítar -
legar til lög ur  um breyt ing ar.  Þeirra  á

meðal  var  gert  ráð  fyrir  að  öll inn heimta
skatta  færi  um hend ur skattyf ir valda  og
yrði  þannig  felld  undir verk efni rík is skatt -
stjóra,  eins  og raun ar  var  og  er  í flest um
ná  granna   lönd  unum.  Þá  var einn ig  gert
ráð  fyrir  því  að end ur skoð un skatt fram tala
yrði  hjá rík is skatt  stjóra,  eins  konar rann -
sókn ar deild,  sem ann að ist  alla yfir ferð

skatt fram tala  að álagn ingu lok -
inni.  

Um  mitt  árið 1986  tóku  hug -
mynd ir  um stað greiðslu  nýja
stefnu.  Fram  komu  nýjar til lög ur
frá  ASÍ  um fyr ir komu lag  stað  -
greiðslu.  Lögð  var  til ein föld  leið
til  að  koma  á stað greiðslu,  eina
skatt pró sentu  og  háan per sónu  -
afslátt. Fram komn ar hug mynd ir
voru studd ar  af  VSÍ  og  í fram haldi
af  því  kom Fjár mála ráðu neyt ið  á
fót  stjórn skip aðri  nefnd  sem  tók
við mál inu  ásamt full trú um rík is -
skatt stjóra  en starfs hópn um  var

falið  að  semja  nýtt frum varp  um stað -
greiðslu,  byggt  á hug mynd um  ASÍ  og  VSÍ.
Þeir  sem  mest  unnu  að gerð frum varps ins
voru Garð ar Valdi mars son, Ind riði  H. Þor -
láks  son,  Jón Guð munds son,  Skúli Egg ert
Þórð ar son,  Lárus Ög munds  son, Sig urð ur
B. Stef áns son  og  Sveinn Jóns son.  Tveir
þeir síð ast nefndu  voru  ekki  starfs  menn
ráðu neyt is ins  eða rík is skatt  stjóra. Í  lokin
kom einn ig  Bolli Héð ins son  efna  hags ráð -
gjafi for sæt is ráð herra  að mál inu. Nið ur -

Á mynd inni  má  sjá  þá  Skúla Egg ert Þórð ar son, Garð ar Valdi mars son,  Jón Guð munds son  og Ind riða  H. Þor láks son  í desem ber 2007.  Þeir  voru meg in höf -
und ar staðgreiðslu frum varps ins rösk um 20  árum  fyrr.

... og að í stað greiðslu
yrðu opinber gjöld

innheimt með einni
skattprósentu sem skipt

yrði á milli tekjuskatts og
útsvars en ýmis önnur
gjöld yrðu lögð niður
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staða nefnda rstarfs ins  sem  lá  fyrir  í árs -
byrj un 1987  var  að  leggja  til  að ein falda
mjög  alla skatt á lagn ingu  og  að  í  stað  -
greiðslu  yrðu opin ber  gjöld inn heimt  með
einni skatt pró sentu  sem  skipt  yrði  á  milli
tekju skatts  og  útsvars  en  ýmis  önnur
gjöld,  svo  sem sjúkra trygg inga gjald,  sókn  -
ar   gjald  og kirkju garðs gjald,  yrðu  lögð
niður. Sam hliða  var  lögð  til  ein viða mesta
ein föld un skatt fram kvæmd ari  nnar  frá  því
að tekju skatt ur ein stakl inga  var lög tek -
inn  hér  á  landi,  með mik illi fækk un frá -
drátt  ar  liða  en  í stað inn  kom  einn per -
sónu afslátt ur,  mun  hærri  en  áður  hafði
verið. 

Eldri per sónu af slátt ur  var  lægri  og
breyti leg ur  eftir fjöl skyldu stærð.  Allir
nefnd ar menn  voru sam mála  um  að  leggja
til  að  ekki  yrði tek inn  upp  stig hækk andi
skatt ur  í stað greiðslu.  Ljóst  þótti  að  slíkt
myndi  flækja stað greiðsl una, eink um  hjá
þeim  sem störf uðu  hjá  fleiri  en  einum
launa greið anda  ella  yrði end an leg  álagn  -
ing óná kvæm ari.  Það  var einn ig  almennt
við horf  að  hár per sónu afslátt ur  kæmi
tekju minni ein stakl ing um  frekar  til  góða.
Loks  var  horft  til  þess  hve erf ið lega  hafði
geng ið  að  koma  stað greiðsl unni  á  fót  
m. a.  vegna  þess  að  fyrri hug mynd ir  um
stað greiðslu  þóttu flókn ar  og  vegna  þess
að  gert  hafði  verið  ráð  fyrir stig hækk andi

skatti  í stað greiðslu.  Þá  var einn ig ákveð -
ið  að frá drátt ur  vegna  vissra tekju liða,  sem
voru stað greiðslu skyld ir,  svo  sem  öku  -
tækja  styrkja,  yrðu ein ung is heim il að ar
við álagn ingu  en  ekki  í  stað  greiðslu.  Þá  var
tek inn  upp sjó manna afslátt ur  í  stað  frá -
drátt ar  liðar  auk  fleiri breyt inga.  Eftir  að
Alþingi sam þykkti frum vörp  um  breyt  -
ingar  á tekju skatt slög um  og inn heimtu
með stað greiðslu opin berra  gjalda  í  mars
1987,  hófst und ir bún ing ur  hjá rík is skatt  -
stjóra  við  að  koma  breyt ing unni  á.
Skamm ur  tími  var  til  stefnu  eða  rétt rösk -
ir  níu mán uð ir. Viða mik il verk efni  voru  þá
fram und an  en und ir búa  þurfti inn heimt  -
una  með  smíði  nýs  tölvu kerf is,  ljúka
ýmsum laga mál um  með  samn  ingu  reglu  -
gerða  og  reglna,  svara fjöl mörg um  fyrir -
spurn um  um til hög un stað greiðslu  og síð -
ast  en  ekki  síst  þurfti  að  kynna  breyt ing -
una ræki lega  fyrir  allri þjóð inni,  bæði
launa mönn um  og  launa greið end um  með
aug lýs ing um, bæk ling um  og fræðslu efni.
Að verk efn inu  komu fljót lega  auk grein ar -
höf und ar  og Garð ars Valdi mars  sonar,  þau
Jón Zóp hon í as son, Rík arð ur Rík arðs son
og Guð ríð ur  Jóhanns dótt ir. Skipu lagn ing
und ir bún ings  var viða mik ið  verk  og sam -
hliða  þurfti  að  tryggja  að  annar rekst ur
skatt stjóra  og rík is skatt stjóra  gæti geng ið
snurðu laust  fyrir  sig. Upp taka  á  stað  -

greiðsl  unni  gekk  vel  og raun ar  vonum
fram ar  í  ljósi  þess  að  hinn  skammi  undir -
bún ings tími  setti óneit an lega tölu verð ar
skorð ur  á  skipu  lags vinn una  og  með  hvaða
hætti stað ið  var  að ein stök um  fram  -
kvæmda þátt um.  

Aug lýs ing ar  og kynn ing ar efni  stað  -
greiðsl  unnar  var  með  nýjum  brag  og  bar
með  sér  aðrar áhersl ur. Aug lýs ing arn ar
voru áber andi  og birt ust  á heil síðu opn um
í  öllum dag blöð um  en  þær  áttu  síðar  eftir
að  fá verð laun  fyrir  best heppn uðu  aug lýs -
inga her ferð ina.  Með mik illi  sam  held  ni
starfs manna rík is skatt stjóra  og skatt stjóra,
ómet an legu fram lagi  starfs  manna  Skýrr,
góðu sam starfi  við  hags muna að ila  vinnu -
mark að ar ins, launa greið  enda  og  fram telj -
enda  var stað greiðslu opin berra  gjalda
komið  til fram kvæmda  á  þeim  tíma  sem
að  var  stefnt. 
Frá  því  að Sig ur björn Þor björns son rit aði
grein  sína  um stað greiðslu opin berra
gjalda  liðu 40  ár  þar  til  hún  var bund in  í
lög.  Það  er  harla lang ur með göngu tími
þegar skatta regl ur  eiga  í  hlut  og ótrú legt
hversu erf ið lega  gekk  að  taka  upp  þessa
lang þráðu skatt breyt ingu. 

seþ
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Millj ón  í mán að ar leigu  fyrir þokka lega
íbúð  á eft ir sótt um  stað  er ekk ert eins dæmi
í Lund ún um –  og  þá  ekki  fyrir  neina  höll.
Há  leiga  í eft ir sótt um hverf um  eins  og
Kens ing ton  og Chel sea end ur spegl ar fast -
eigna verð ið  þarna.  Ein skýr ing in  á  háu
og hækk andi  verði  er  hvað marg ir auð ug -
ir útlend ing ar  og erlend ir hátekju menn
búa  í borg inni.  Erlent auð fólk sæk ist  í  að
búa  þar  því  þar  eru  nóg tæki færi  til  að
eyða pen ing un um,  þróað banka um hverfi
–  og hag stætt skatta um hverfi.

Í  fyrra  benti  Alþjóða gjald eyr is sjóð ur -
inn  á  að Bret land  væri  nú  komið  í  hóp
„Offs hore Fin anc e Cent res“,  en  það  eru
stað ir  sem  bjóða útlend ing um  upp  á óeðli -
lega fyr ir greiðslu  miðað  við  önnur fjár -
mála um svif. Bresk ir fjöl miðl ar  voru fljót -
ir  að  slá  því  upp  að Bret land  væri  orðið
skatta par ad ís.  Strangt  til  tekið  er  þetta
ekki  nákvæm útlegg ing  en end ur spegl ar
þær deil ur  sem skatt lagn ing útlend inga
hér  hefur  vakið. 

For mæl end ur verka lýðs fé laga  og  aðrir
hafa  lengi  rekið áróð ur  fyrir  að rík is stjórn -
in  hætti  því  sem  þeir köll uðu  dekur  við
erlenda auð menn.  Það  ýtti  undir þjóð fé -
lags legt mis rétti  að  þeim  sem  mikið  eiga
væri  gefið  enn  meira  með skatta í viln un -
um  og  það  af  stjórn Verka manna flokks ins.
Fyrir þrýst ing  frá Íhalds flokkn um  lýsti
Alistair Dar ling fjár mála ráð herra  því  yfir
að  hann hygð ist  breyta regl um  um skatt -
lagn ingu útlend inga  sem  búa  hér  en  eru
ekki  með lög heim ili  hér.  Á  ensku kall ast
þetta  fólk „res id ents  but  non dom ic il ed“,
eða „ non-doms“. 

Í fjár lög un um 2008  sem  voru  lögð  fram  í
mars  kynnti Dar ling  svo  nýjar regl ur. Auð -
menn önd uðu létt ar, regl urn ar  eru  ekki
eins rót tæk ar  og  búist  var  við  og  ljóst  að
útlend ing ar  þurfa  varla  að  flýja  land  vegna
nýju regln anna.  Það vant ar  þó  ekki  að
sam keppn in  er  hörð:  mörg  lönd  reyna
eins  og  þau  geta  að  laða auð fólk  til  sín
með hag stæð um skatta regl um. 

Allt  í  lagi  með  þá  „ógeðs lega
ríku“
Umræð an  um  kjör  erlendra skatt greið -
enda  er  ekki  ný  af nál inni  og ekk ert  nýtt
að stjórn völd  sjái  sér  hag  í  að  laða  að
erlenda auð menn.  Alveg  frá  því tekju -
skatt ur  var  fyrst lagð ur  á  í Bret landi 1799,
til  að fjár magna stríð ið  gegn Nap o leon,
hafa  gilt sér stak ar regl ur  um erlend ar tekj -
ur  og  búsetu. 

Þegar Marg ar et That cher leit aði  að
tekju lind um  til  að skatt leggja 1988  datt
henni  í  hug  að  afnema und an þág ur
útlend inga.  Ætlun henn ar  var  að skatt -
leggja  allar erlend ar tekj ur, jafn vel  þó  þær
væru  ekki not að ar  í Bret landi,  sem  er
miklu rót tæk ari hug mynd  en nokk ur
hefur brydd að  upp  á  nýlega. Norm an
Lamont, þáver andi fjár mála ráð herra,
hefur  sagt  frá  því  að grísk ur skipa kóng ur,
sem  bjó  í Bret landi,  hafi  þá  hringt  í That -
cher  og útmál að skýr lega  fyrir  henni  að
allir Grikk ir  í skipa geir an um  myndu  flytja
frá Bret landi  og  heim.  Þessi ábend ing  var
nóg  til  að That cher  skipti  um skoð un –  og
það gerð ist ann ars  ekki  oft.

Í umræð un um  í  vetur  hefur sjón varp -
ið  æ  ofan  í  æ  sýnt upp töku  frá 1994  þar
sem ungg æð is leg ur Gor don  Brown,  þá
fjár mála tals mað ur Verka manna flokks ins,
lýsti  því  yfir  að  þegar flokk ur inn kæm ist  til
valda  yrði  það  hans  fyrsta  verk  að  breyta
órétt lát um skatta regl um útlend inga. Gor -
don  Brown  var fjár mála ráð herra 1997  þar
til  hann  varð for sæt is ráð herra 2007  og
gerði  engar breyt ing ar  í þess um  efnum. 

Peter Mand el son, fyrr um ráð herra  og
núver andi full trúi  í fram kvæmda stjórn
Evr ópu sam bands ins,  hefur  sagt  að  Brown
hafi  árlega brydd að  upp  á útlend inga -
skatt in um  en  Tony  Blair þáver andi for -
sæt is ráð herra  aldrei  ljáð  máls  á breyt ing -
um.  Afstaða Verka manna flokks ins  til auð -
manna  hefur  verið tví bent. Ann ars  vegar
eru  það  þeir  sem tengj ast verka lýðs hreyf -
ing unni  og  vilja  minnka  tekju -  og aðstöðu -
m un.  Hins  vegar  eru  það  menn  eins  og
Blair  og Mand el son  sem  hafa ekk ert  á
móti auð fólki.  Blair  lýsti mar goft  yfir  að
það  væri  ekki tak mark flokks ins  að  gera  þá
ríku fátæk ari. Mand el son  lýsti  því  einu
sinni  yfir  að flokk ur inn  væri „algjör lega af -
slapp að ur  yfir ógeðs lega  ríku  fólki“.

Yfir boð  í útlend inga skött un
Verka manna flokk ur inn  er  þó  ekki algjör -
lega afslapp að ur  yfir mál flutn ingi höf uð -
and stæð ings ins, Íhalds flokks ins.  Staða
Íhalds flokks ins  í skoð ana könn un um hef -
ur  styrkst áber andi  á  liðnu  ári  og  það  hefur
mar goft  gerst und an far ið  að Verka manna -
flokk ur inn  hefur  tekið  upp  þær hug mynd -
ir íhalds ins  sem virð ast  fá hljóm grunn. 

Á flokks þingi Íhalds flokks ins  í  haust
sagði Georg e Osborn e fjár mála tals mað ur
Íhalds flokks ins  að kæm ist flokk ur inn  í
stjórn hygð ist  hann  breyta regl um  um
skatt lagn ingu útlend inga  og  leggja 25 þús -
und  punda  gjald,  um 3,9 millj ón ir  króna,
á  þá  sem  nytu skatt fríð inda  vegna  erlendra
tekna.  Af  þessu áætl aði  hann  að  ríkið  hefði
2 -3 millj arða  punda  í tekj ur  og  þær tekj ur
átti  að  nota  til  að  hækka erfða skatts þrep -
ið  þannig  að  ekki  yrði greidd ur erfða skatt -
ur  af eign um  undir 500 þús und pund um
en  þetta  þrep  er  nú 300 þús und  pund. 

Hug mynd Osbor ne  var grip in  á  lofti  í
fjöl miðl um  og virt ist mæl ast  mjög  vel
fyrir. Ein mitt  um  þetta  leyti sveifl að ist
flokk ur inn  hátt  á vin sælda lista skoð ana -
kann ana –  og  það  var  eins  og  við mann -
inn  mælt:  Alistair Dar ling fjár mála ráð -

Átök in  um  „ non-doms“
Víða  um  lönd  eru skatta í viln an ir  fyrir  erlenda auð menn deilu mál, 

ann ars  vegar  er löng un  í  þær tekj ur  og  umsvif  sem  þeir  færa  með  sér,  hins
vegar  andúð  á  því mis rétti  sem  slíkt  „útlend inga dek ur“  getur skap að. 

Sig rún Dav íð dótt ir  rekur umræð una  í Bret landi.

Sigrún
Davíðsdóttir
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herra  kom  með  sömu hug mynd  nema
hann ætl aði  að  leggja 30 þús und  punda
gjald  á útlend inga.

Síðan  þá  hafa  verið stöð ug ar umræð ur
um skatt lagn ingu „ non-doms“.  Þegar Dar -
ling  kynnti fjár lög in 2008  var „ non-
doms“ skatt ur inn  eitt  þeirra  atriða  sem
mesta athygl in beind ist  að.  Í umræð unni
var iðu lega  talað  eins  og myrk ur mið alda
myndi leggj ast  yfir höf uð borg ina  þar  sem
skatt breyt ing ar varð andi „ non-doms“
leiddu  til stór fellds mann flótta.  Þegar  til
kom  sögðu tals menn  ýmissa hags muna -
sam taka  sem töl uðu  máli „ non-doms“  að
Dar ling  hefði  í  flestu  farið  að  ráðum  þeirra.
Dar ling lof aði einn ig  að  ekki  yrði  átt frek -
ar  við regl urn ar  í  bráð.

Hverj ir  eru útlend ing ar  fyrir
skatt in um?
Meg in regl an  er  að  bresk skatta yf ir völd –
sem  heita  fullu  nafni  Her  Majesty’ s
Revenu e  and Cus toms,  HMRC – skatt -
legg ur  í  fyrsta  lagi tekj ur  sem  verða  til  í
Bret landi,  hvort  sem við kom andi  býr  í
Bret landi  eða  ekki,  í  öðru  lagi tekj ur  sem
verða  til erlend is  ef við kom andi  býr  í Bret -
landi  og  í  þriðja  lagi  ágóða  sem mynd ast
af eign um  hvar  sem  er  í heim in um  ef við -

kom andi  býr  í Bret landi.  Til  að  fá  stöðu
sem „ non-dom“  þarf  aðeins  að  merkja  við
rétt an  reit á skatt skýrsl unni –  og  svo  er
auð vit að  við skatta yf ir völd  að  eiga  hvort
maður  eigi  rétt  á  slíku.

Sam kvæmt skil grein ing um  HMRC  geta
útlend ing ar  hér fall ið  undir  þrjár skil grein -
ing ar: „res id ent“,  eða  búandi, „ord in ary
res id ent“, venju lega  búandi  og „dom ic il -
ed“,  með lög heim ili.  Fyrstu  tvö hug tök in
eru  ekki  fest  í skatta lög  en,  eins  og gild ir
um  svo  margt  í Bret landi  þar  sem  ekki  er
til  nein stjórn ar skrá,  hafa hug tök in  unnið
sér  hefð  með  dómum. „Dom ic il ed“  er
hins  vegar skil greint  í skatta lög un um.  

Til  að flokk ast  sem  búandi  í land inu
þarf  maður  að  vera  hér  í  meira  en 183
daga  á  hverju skatt ári  og  frá  þessu  eru
engar und an tekn ing ar.  Sá  sem  kemur
reglu lega  til Bret lands  ár  eftir  ár  og  er  þar
leng ur  en 91  dag flokk ast  sem venju lega
búandi  þar  en  hér  fást und an tekn ing ar,  til
dæmis  vegna veik inda. Sam kvæmt ensk -
um  lögum  er  aðeins  hægt  að  eiga  eitt lög -
heim ili. Ein falda skil grein ing in  er  að  það
fylgi  þeim  stað  sem  maður  hefur  fast
aðset ur  á  en  lögin  sjálf  skýra marg ar
mögu leg ar útgáf ur  af  þessu. Deil urn ar
núna  hafa stað ið  um  þá  sem  telja  sig

búandi  hér  en  telja  sig  ekki  hafa lög heim -
ili  hér  af  því  þeir  eru útlend ing ar –  eru
„res id ent  but non-dom ic il ed“.  Í  þeim  hópi
eru  til  dæmis  þeir  sem  eiga  föður  sem  á
erlent lög heim ili  eða skil greina  sjálfa  sig
sem  búandi  hér  en  með lög heim ili  í  öðru
landi.

Hverj ir  eru þess ir „ non-doms“?
Það  þarf  ekki  annað  en að  fara  inn  á veit -
inga hús  eða  á  bar  í Kens ing ton  eða Chel -
sea  til  að  sjá  fólk  sem  mjög senni lega
nýtur  þeirra  kjara  að erlend ar tekj ur,  sem
ekki  eru tekn ar  inn  í land ið,  eru  ekki skatt -
lagð ar  í Bret landi.  Séð  með íslensk um
augum  eru  húsin  þarna  ekki sér lega reisu -
leg  þó verð ið  sé  hátt.  Það  þarf  þó  ekki
annað  en  að  líta  á bíl ana  til  að  sjá  að  þetta
eru  alvöru auð manna hverfi.  Sama  er  að
segja  um Nott ing  Hill, hverf ið norð ur  af
Kens ing ton,  hverfi  í norð ur borg inni  eins
og Hamp stead  og  þorp  í Tham es daln um
eins  og Hen ley.

Í  þeim  hópi útlend inga  sem  búa  hér  en
telja lög heim ili  sitt ann ars stað ar  er ann -
ars  vegar dæmi gert auð fólk  af erlend um
upp runa  sem  hefur  erft auð æfi  sín  eða
auðg ast  svo  að  það  þarf  ekki  að  vinna,  á
heim ili  víðar  en  hér  og  hefur  í  sinni þjón -
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ustu end ur skoð end ur  og lög fræð inga  sem
gefa  góð  ráð  um  hvar  og hvern ig  best  sé  að
hag ræða eign um  til  að  greiða  sem  minnst
í  skatt.  Hins  vegar  er  í þess um  hópi  fólk
sem  kemur  til  að  vinna  í Bret landi,  oft
aðeins tíma bund ið,  til  dæmis banka fólk,
lög fræð ing ar, stjórn end ur fyr ir tækja  og
annað hátekju fólk.

Fyrri hóp ur inn  á yfir leitt fast eign ir
sínar  en síð ari hóp ur inn  býr  í hús næði
sem vinnu veit and inn borg ar. Bank ar  og
önnur fyr ir tæki  láta  sig  ekki  muna  um  að
borga millj ón  eða  meira  í  leigu  fyrir starfs -
menn  og  þar  eru  íslensku bank arn ir  engin
und an tekn ing.

Það  þarf  ekki  annað  en  að  líta  á  breska
auð manna list ann  sem dag blað ið Sund ay
Times  gefur  út  árlega  til  að  sjá  að  það  fer
greini lega  vel  um auð uga útlend inga  hér
–  aðeins  þrír  af  tíu  mestu auð mönn un -
um  eru fædd ir  í Bret landi. Sam kvæmt
dag blað inu Fin anc i al  Times  er rúm lega
helm ing ur  fimm þús und  mestu auð -
manna lands ins „ non-doms“.

Fjöldi „ non-doms“  í Bret landi  hefur
auk ist  mjög und an far in  ár  og  það  er  helst
fjár mála hverf ið  City  og atvinnu líf ið
almennt  sem  hefur dreg ið hátekju fólk  að
og  þá eink um  til Lund úna. Sam kvæmt
tölum fjár mála ráðu neyt is ins  frá 2006  féllu

rúm lega 100 þús und  manns  undir  þessa
skil grein ingu. Fjöld inn  hefur  meira  en
tvö fald ast  á und an förn um ára tug.  Í  City  er
gisk að  á  að  um 40 pró sent stjórn enda  og
yfir manna  séu „ non-doms“  þar  sem
erlend fjár mála fyr ir tæki, lög fræði stof ur
og  annar rekst ur  er teng ist fjár mála geir an -
um  hefur þan ist  út  í  takt  við vax andi
alþjóða væð ingu.

Aðlað andi útlend inga skatt ur
Auð fólk  á far alds fæti  hefur  aðrar kröf ur
held ur  en hátekju fólk  sem  býr  aðeins  um
tíma  í Bret landi.  Fyrir  þá síð ar nefndu
hefur  það  þótt  merki  um  gott skatta við -
mót  að útlend ing ar  sem  ekki  hafa lög -
heim ili  geta  búið  í Bret landi  í  sjö  ár  áður
en skatta yf ir völd  fara  fram  á  að tekj ur
þeirra  og eign ir  séu skatt lagð ar  eins  og
þeirra  sem  hafa  breskt lög heim ili.

Kafl inn í fjár lög um 2008 varð andi 
„ non-doms“  er kynnt ur  undir  því fyr ir -
heiti  að  þar  sé  reynt  að  sýna sann girni  en
um  leið  að Bret land  verði sam keppn is -
hæft  við  önnur  lönd  á  þessu  sviði.  En  líka
er  hnykkt  á  að  það  hljóti  að  vera  rétt  að
þeir  sem  kjósa  að  búa  í land inu  greiði
sann gjarn an  skatt.

Grund vall ar at riði  í skatt lagn ingu
útlend inga  er  eftir  sem  áður  að  þeir  greiði

ekki  skatt  af tekj um  sem  spretta  af erlend -
um eign um  þegar tekj urn ar  eru  ekki not -
að ar  í Bret landi.  Á tekj ur  sem við kom andi
vinn ur  sér  inn  í Bret landi  leggst  sami
skatt ur  og  á  aðra skatt greið end ur.

Þeir „non-doms“  sem  hafa  búið  í Bret -
landi leng ur  en  í  sjö  af und an förn um  tíu
árum  og  taka  ekki tekj ur  inn  í land ið  þurfa
nú  að  greiða 30 þús und  pund  árlega  nema
að erlend ar tekj ur  þeirra,  sem  þeir  taka
ekki  inn  í land ið,  séu  lægri  en  tvö þús und
pund. Upp haf lega  átti  þetta  ekki  að  vera
skatt ur held ur  gjald  og  falla  á  bæði  börn
og full orðna  í  hverri fjöl skyldu  en  þetta  er
nú skatt ur  sem  aðeins full orðn ir  greiða.
Þessi breyt ing skipt ir  miklu  máli  fyrir  til
dæmis Banda ríkja menn  sem kom ast  þá
hjá tví skött un  sem  nemur þess ari upp -
hæð.

Fjár mála ráðu neyt ið gisk ar  á  að  um tutt -
ugu þús und  manns  muni  nýta  sér 30 þús -
und  punda skatt inn,  en  aðrir „non-doms“
kjósi  að  borga  skatt  á  sömu for send um
og heima menn.  Þeir  sem  nýta  sér „ non-
doms“  ákvæði skatta lag anna  geta  ekki
leng ur  nýtt  sér per sónu af slátt inn  nema
erlend ar tekj ur  þeirra  séu  lægri  en  tvö þús -
und  pund. Per sónu af slátt ur skatta ár ið
2008 -09 verð ur 5435  pund  fyrir  þá  sem
eru  yngri  en 65  ára.
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Sam kvæmt fjár lög un um verð ur  nú  tekið
harð ar  á  að  fólk  sanni  hversu  lengi  það
dvel ur  í land inu  ef  það  fer  fram  á  að  það
sé skatt lagt  sem útlend ing ar. Einn ig  á  að
leit ast  við  að  loka  öllum skatta smu gum  og
öllum  ráðum  beitt  til  að  koma  í  veg  fyrir
að útlend inga regl ur  verði not að ar  til  að
koma  sér  undan skatt in um. 

Það  er eink um  ein skatta smu gan  sem
oft  er  bent  á  að nýt ist  til  að kom ast  undan
því  að  greiða  skatt  af tekj um  sem  í  raun
séu not að ar  í Bret landi.  Þessi  smuga  er
þegar  fólk  setur  upp eigna sjóði erlend is  og
kaup ir  síðan fast eign ir,  bíla  eða  annað  í
Bret landi  þannig  að þess ar eign ir  eru  á
papp írn um  í  eigu þess ara  sjóða  en  í  raun
nýtt ar  í Bret landi.  Sama  er  ef  fólk  hefur
greiðslu kort  sem  það  nýtir  í Bret landi  en
borg ar  fyrir  með sjóð um erlend is.

Ætla  má  að  þetta fyr ir komu lag  sé auð -
veld ara  en  ella  því  eftir  sem  áður  eru „ off-
shore“ sjóð ir óskatt að ir, jafn vel sjóð ir  með
tekj ur  eða hagn að  af eign um  í Bret landi.
Þetta  þýðir  að  fólk  sem  býr  í Bret landi
getur  komið fjár mun um  fyrir erlend is  án
þess  að  greiða  skatt  af  þeim,  svo  lengi  sem
þess ir fjár mun ir  eru  ekki tekn ir  aftur  inn
í land ið.  Þetta  atriði  á  mjög lík lega  eftir  að
vera deilu efni  því  það  er túlk að  sem und -
an láts semi  miðað  við  fyrri yfir lýs ing ar.
Og  á  líka  eftir  að  koma  í  ljós hvern ig  nýju
regl urn ar  verða túlk að ar  í  raun.

Umdeild  áhrif  auð -  og
hátekju manna
Breyt ing arn ar  sem  voru gerð ar  með  nýju
fjár lög un um  eru tæp lega  þess  eðlis  að
Alþjóða gjald eyr is sjóð ur inn  breyti skil -
grein ingu  sinni  á Bret landi  sem „Offs hore
Fin anc e Cent re“.  Það  mátti  líka  skynja  af
við brögð un um  í fjöl miðl um  að marg ir
útlend ing ar önd uðu létt ar. Þrjá tíu þús -
und  pund  eru skipt i mynt  fyrir auð menn
sem  eru metn ir  á millj arða  punda –  sá
sem  á þokka lega  íbúð  í lúx us blokk  á eft ir -
sótt um  stað borg ar  ámóta  mikið  eða  meira
í hús gjald. Gjald ið skipt ir  meira  máli  fyrir
hátekju fólk  en  þar  er  þá einn ig mögu leik -
inn  að  greiða  skatt  eins  og inn fædd ir  af
tekj un um  ef  það  er hag stæð ara.

Töl urn ar  um  hvað „ non-doms“  skili
til þjóð fé lags ins  eru ágisk an ir  en yfir leitt
er  talað  um millj arða  punda.  Þeir  sem
hafa bar ist  hvað ötul ast  fyrir áfram hald -
andi þægi legu skatta um hverfi  fyrir „ non-
doms“  benda  á  að höf uð borg in  blómstri,
þökk  sé  þeim.  Þeir  kaupi þjón ustu  af  öllu

tagi,  hvort  sem  er  hjá lög fræð ing um  og
end ur skoð end um  eða  hjá  þeim  sem  reki
til  dæmis efna laug ar. Veit inga hús,  búðir
og  aðrir sölu stað ir  njóti  líka  góðs  af  og
þannig  skili  þeir verð mæt um  inn  í hag -
kerf ið  þrátt  fyrir skatta í viln an ir. 

Stór þátt ur  í umsvif um „ non-doms“  er
áhugi  þeirra  á list um  og góð gerð ar starf -
semi.  Mjög  mikið  af blóm legu lista lífi
Lund úna  er fjár magn að  með styrkj um  frá
auð ug um ein stakl ing um  sem  oft  eru  af
erlendu  bergi brotn ir. Marg vís leg góð gerð -
ar starf semi sprett ur einn ig  af fram lög um
þessa  hóps  og  um  hana  munar  í  landi  þar
sem vel ferð ar kerf ið  er  ekki sér lega  þróað.

Það  eru  þó  ekki  allir  sem hríf ast  af pen -
inga straumn um  sem auð ug ir útlend ing ar
beina  inn  í land ið. Upp gang ur inn  í fjár -
mála geir an um  hefur  til  dæmis orsak að  að
þang að leit ar  ungt  og hæfi leika ríkt  fólk,
lokk að  af ofur væn leg um tekju tæki fær un -
um  þar.  Um  leið verð ur erf ið ara  fyrir  aðrar
grein ar  að  keppa  um  besta fólk ið. Fjár -
mála kreppa  gæti  breytt  þessu.

Óról eiki  á fjár mála mörk uð um, sam -
drátt ur  og  kreppa  hefur  líka dreg ið  úr sam -
úð inni  með „ non-doms“  sem  í  hugum
almenn ings tengj ast fjár mála geir an um,
þó  það  sé auð vit að  ekki  rétt  að  öllu  leyti.
Umfjöll un in  í fjöl miðl um  er  oft til finn -
inga þrung in  og  það gleym ist  oft  að 
„ non-doms“  eru skatt lagð ir  eins  og inn -
fædd ir  af tekj um  sem  þeir  vinna  sér  inn  í
Bret landi  og  nota  þar.

Sam keppn i  um auð menn 
Í umræð um  um „ non-doms“  er iðu -
lega  bent  á  að auð ug asti  hluti mann  -
kyns  kjósi  sér  ekki  aðeins  
bú setu  eftir
veðr inu
og at -
vinnu  -
tæki  -
fær um 
held ur
e f t i r
skatta -
um hverfi.  Allar breyt ing ar  leiddu
því  til  þess  að  þetta  fólk  hyrfi  á  brott
og  um  leið tekj urn ar  sem  það  færir
land inu.  Það  er  án  efa ein föld un  að
fólk  velji  sér  búsetu ein göngu  eftir
skatta um hverfi  en  það  er  þó  ljóst
að  ýmis  lönd  haga skatt lagn ingu
þannig  að  hún  lokki auð menn  að.

Sviss  er land ið  sem flest um dett ur  í  hug
þegar skatt ar  og auð fólk  er ann ars  vegar.
Land ið  hefur  um ára bil  verið kjör inn
sama stað ur auð manna  alls stað ar  að  úr
heim in um,  ekki  síst  vegna þró aðs banka -
um hverf is  og ann ál aðr ar banka leynd ar.
Banka lög um  þar  hefur  þó  verið  breytt
enda  eru marg ir Sviss lend ing ar ósátt ir  við
þá  ímynd  sem land ið  hefur  á  sér  sem
góður stað ur  fyrir  fé  með vafa sam an upp -
runa.  Og  þeir  sem  kjósa stór borg ar líf  eins
og  í Lund ún um  þykir held ur  varla spenn -
andi  að  búa  í  Sviss.

Írland  hefur stokk ið  frá  því  að  vera van -
þró að land bún að ar ríki  yfir  í  að  vera
nútíma legt  land  sem ein mitt lokk ar  til
sín auð menn  og hátekju fólk,  ekki  síst  í
fjár mála geir an um.  City  of Lond on Corp -
or at ion  er borg ar ráð fjár mála hverf is ins
og  í  skýrslu  þeirra  hefur  verið áætl að  að
Írar  hafi lokk að  til  sín 25 þús und  störf
sem  ella  hefðu  lent  í  City.  Spánn  hefur
breytt skatta um hverfi  sínu  til  að  búa  í
hag inn  fyrir auð menn. Þang að  leita marg -
ir Suð ur-Am er ík an ar  enda and rúms loft ið
nær  því  sem  þeir  þekkja  og tungu mál ið
hefur  sitt  að  segja.

Hnatt væð ing  og net væð ing  hefur tví -
mæla laust  gert  fólki auð veld ara  fyrir  að
flytja  milli  landa. Marg ir hátekju menn  úr
fjár mála geir an um  reka  eigin smá fyr ir tæki
og  með net teng ingu  og  góðum sam göng -
um  geta  þeir  búið  og starf að  hvar  sem  er.

Það  hefur  styrkt  stöðu  staða  eins  og
Dubai  og Sjang hæ  sem  bjóða  upp  á
hent ugt skatta um hverfi  fyrir auð -

menn  og hátekju fólk.
Hvað Bret land varð ar  er  það eink -

um höf uð borg in  sem  laðar  að „ non-
doms“. Ensk an  sem alheims tungu -
mál  hefur  sitt  að  segja,  góðir skól ar
fyrir  þá  sem  þurfa  á  slíku  að  halda,  að
ógleymdu skatta um hverf inu.  Ýmsir
spá  því  þó  að aðdrátt ar afl borg ar inn -
ar  fari minnk andi  vegna  hás verð -
lags, mik ill ar umferð ar  og  að  enska  sé
töluð  í  æ rík ara  mæli  í alþjóða við -
skipt um.  Minni ferða kostn að ur  og
netið  gerir  fólki  kleift  að  búa  á  einum
stað  og  vinna ann ars stað ar.  Þrátt
fyrir slík ar vanga velt ur  er ekk ert  sem
bend ir  til  þess  að „ non-doms“  láti
sig  hverfa  til ann arra  landa  í  bráð –
og  stjórn Verka manna flokks ins  ætlar
greini lega  að  halda  áfram  að  gera  sitt
til  að  búa  þeim hag stætt skatta um -
hverfi.
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Lög  nr. 169/2007,  um breyt ing  á
lögum  nr. 45/1987,  um stað greiðslu
opin berra  gjalda,  lögum  nr.
113/1990,  um trygg inga gjald,  og
lögum  nr. 129/1997,  um skyldu -
trygg ingu líf eyr is rétt inda  og starf -
semi líf eyr is sjóða,  með síð ari breyt -
ing um – sam þykkt  á  Alþingi 14.
desem ber  sl.

Ofan greind  lög  eru við brögð  við  dómi
Hæsta rétt ar  í  hinu svo kall aða Impreg ilo
máli.   Hefur  nú  verið lög fest  í 7.  gr.  laga  nr.
45/1987,  um stað greiðslu opin berra
gjalda,  sú meg in regla  að  skylda  til  að
halda  eftir stað greiðslu  þegar  um  útleigu
á vinnu afli  er  að  ræða hvíl ir  á vinnu veit -
anda starfs mannanna  þegar starfs manna -
leig an  hefur  ekki heim il is festi  hér  á  landi.  

Frá  öllum meg in regl um  má  finna und -
an þág ur  og  í  þessu til viki  nær und an þág -
an  til starfs manna leigu fyr ir tækja  sem  hafa
stað festu  á EES-svæð inu,  í  öðru  EFTA  ríki
eða  í Fær eyj um.   Þær starfs manna leig ur
telj ast launa greið end ur  sinna starfs manna
hér  á  landi  nema  um  annað  hafi  verið
samið  við not enda fyr ir tæki.  

Í lög un um  er  svo ákveð in trygg ing  fyrir
rík is sjóð  á  þann  veg  að  standi starfs -
manna leig an  ekki  við skyld ur  sínar  ber
not enda fyr ir tæk ið  ábyrgð  á stað greiðslu -
skil um.

Sam hliða þess um breyt ing um  á stað -
greiðslu lög un um  voru lög fest ar til vís an ir

í  lögum  um trygg inga gjald  og  í  lögum
um skyldu trygg ingu líf eyr is rétt inda  og
starf semi líf eyr is sjóða til vís an ir  til hug -
taks ins „launa greið andi“  í stað greiðslu -
lög um.

Lögin  tóku  þegar  gildi.

Lög  nr. 166/2007,  um breyt ingu  á
lögum  nr. 90/2003,  um tekju skatt,
með síð ari breyt ing um – sam þykkt
á  Alþingi 14. desem ber 2007.

Í  lögum þess um  er kveð ið  á  um  að fjár -
hæð ir  vegna sjó manna af slátt ar, barna -
bóta  og vaxta bóta  hækki  í sam ræmi  við
for send ur fjár laga frum varps ins  fyrir  árið
2008.  Verð ur sjó manna af slátt ur  í stað -
greiðslu 2008  og  við álagn ingu 2008  kr.
874 á dag.

Þá  hækka ótekju tengd ar barna bæt ur
með börn um  undir 7  ára  aldri  úr  kr.
56.096  í  kr. 57.891.

Jafn framt  þessu  hækka tekju tengd ar
barna bæt ur  hjóna  með  fyrsta  barni  úr  kr.
139.647  í  kr. 144.116  og  með  hverju  barni
umfram  eitt  úr  kr. 166.226  í  kr. 171.545.
Barna bæt ur  til ein stæðra for eldra  hækka
úr  kr. 232.591  í  kr. 240.034  með  einu
barni,  og  með  hverju  barni  umfram  eitt  úr
kr. 238.592  í  kr. 246.227.

Enn frem ur  hækka skerð ing ar mörk
tekju skatt stofna  vegna barna bóta  úr  kr.
2.231.195  hjá hjón um  og sam búð ar fólki
í  kr. 2.415.492.  Skerð ing ar mörk  hjá ein -
stæð um for eldr um  hækka  úr  kr. 1.115.598
í  kr. 1.207.746.

Fram an greind ar breyt ing ar  á fjár hæð -
um  vegna barna bóta  koma  til fram -
kvæmda  við  greiðslu barna bóta  á  árinu
2008  vegna tekju árs ins 2007.

Þá  var lög fest hækk un  á eign ar við mið -
un ar fjár hæð um vaxta bóta  þannig  að

vaxta bæt ur  byrja  að skerð ast  hjá hjónum
ef  hrein  eign  nemur  kr. 8.437.481  og  falla
niður  ef  hrein  eign  nemur  kr. 13.499.970
hjá hjón um.   Hjá ein stakl ing um  og ein -
stæð um for eldr um  byrja vaxta bæt ur  að
skerð ast  þegar  hrein  eign  nemur  kr.
5.273.425  og  falla  niður  við  kr. 9.157.480
hreina  eign.

Þess ar breyt ing ar  á vaxta bóta á kvæð -
um  laga  um tekju skatt  koma  til fram -
kvæmda  við álagn ingu 2008  vegna tekju -
árs ins 2007.

Þá  er  í lög un um kveð ið  á  um  að rík is -
skatt stjóri  hafi úrskurð ar vald  um  það
hvaða lög að il ar  skuli telj ast heim il is fast ir
hér  á  landi  skv. 2.  gr.  laga  um tekju skatt.
Er  þetta sam bæri leg heim ild  og rík is skatt -
stjóri  hefur  í 1.  gr. lag anna  vegna ein stakl -
inga.   Í grein ar gerð  með frum varpi  því  er
varð  að  lögum  nr. 166/2007  kemur  fram
að vax andi alþjóða væð ing  íslenskra fyr ir -
tækja  á und an förn um  árum  hafi  leitt  til
þess  að álita mál  um heim il is festi lög að ila
hafi vakn að.

Í 2.  gr.  laga  nr. 166/2007  er kveð ið  á  um
skatt frelsi starfs tengdra eft ir launa sjóða
skv.  lögum  nr. 78/2007.   Með lög fest ing -
unni  er  verið  að  hnykkja  á skatt und an -
þágu þess ara  aðila  með til vís un  til  laga
nr. 78/2007  til frek ari aðgrein ing ar  frá
þeim aðil um  sem  bjóða  upp  á frjáls an líf -
eyr is sparn að.

Í  b-lið 4.  gr.  laga  nr. 166/2007  er  nú
kveð ið  á  um  að arðs frá drátt ur skv. 9.  tölul.
31.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju skatt,
taki ein göngu  til  arðs  sem  telst  vera lög -
lega úthlut að ur sam kvæmt  lögum  um
hluta fé lög  eða einka hluta fé lög.   Ekki  er  því
heim ilt  að  draga  frá rekstr ar tekj um dul inn
arð.  Ákvæð ið öðl að ist  þegar  gildi.

Enn frem ur  er  nú kveð ið  á  um  það að
greiða  skuli barna bæt ur  með börn um  sem
eru heim il is föst  í ein hverju  EES-ríki,  EFTA-

Helstu skatta laga breyt ing ar  
á haust þingi 2007

Á síð ast liðnu haust þingi  voru  m. a. sam þykkt ar breyt ing ar  á  lögum  um stað -
greiðslu opin berra  gjalda,  lögum  um trygg inga gjald,  lögum  um tekju skatt  og
lögum  um erfða fjár skatt.  Verð ur  hér  gerð  grein  fyrir  helstu breyt ing um  sem
gerð ar  voru  með  lögum  nr. 169/2007, 166/2007  og 172/2007.  Yfir lit ið  er  ekki
tæm andi  yfir  þær breyt ing ar  sem gerð ar  voru  með neð an greind um  lögum.

Guðrún Jenný
Jónsdóttir
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ríki  eða  í Fær eyj um,  og  eru  á fram færi ein -
stakl ings  sem skatt skyld ur  er  hér  á  landi
sam kvæmt 1.  gr.  laga  um tekju skatt  eða
tryggð ur  hér  á  landi  á grund velli 12., 13.
og 14.  gr.  laga  nr. 100/2007,  um almanna -
trygg ing ar.   Sækja  þarf sér stak lega  um
þess ar barna bæt ur  með  umsókn  til skatt -
stjóra.   Með  umsókn  þarf  að  leggja  fram
upp lýs ing ar  um tekj ur fram fær enda,
ásamt upp lýs ing um  um barna bæt ur  sem
greidd ar  hafa  verið  vegna  sömu  barna
erlend is.

Lög  nr. 172/2007,  um breyt ingu  á
lögum  nr. 14/2004,  um erfða fjár -
skatt,  með síð ari breyt ing um – sam -
þykkt  á  Alþingi 21. desem ber 2007.

Með lög un um  voru lög fest ar fjór ar breyt -
ing ar  á  lögum  um erfða fjár skatt. Í  fyrsta

lagi  var  sett  inn heim ild  til  að  leggja erfða -
fjár skatt  á fast eign ir  sem stað sett ar  eru
hér lend is  en  í  eigu arf láta  sem búsett ur  er
erlend is.  Breyt ing in  er  gerð  til  að lag færa
að  því er virð ist vera mis tök  sem  urðu  í
með för um Alþing is  þegar  lög  nr. 14/2004
voru sam þykkt.  

Í  öðru  lagi  er  mælt  fyrir  um hvern ig
hátt að  skuli álagn ingu erfða fjár skatts
þegar  einn erf ingi afsal ar  arfi  eða hafn ar
arfi  til hags bóta  fyrir  annan erf ingja.
Geng ur breyt ing in  út  á  að  ávallt  verði
greidd ur erfða fjár skatt ur  í til vik um  sem
þess um  og gild ir  þá  einu  hvort  sá  sem
tekur  við  þeim  hluta arfs ins  sem afsal að  er
sé  almennt erfða fjár skatts skyld ur  eður  ei.

Í  þriðja  lagi  er lög fest  að  greiða  skuli
erfða fjár skatt  af heild ar verð mæti  allra fjár -
hags legra verð mæta bús ins.   Þannig  skal
við  mat  á hluta bréf um  í félög um,  sem
ekki  eru  skráð  á skipu leg um verð bréfa -

mark aði,  taka til lit  til verð mæt is  allra fjár -
hags legra rétt inda félags ins,  enda  þótt  um
óbók færð ar eign ir  sé  að  ræða  s. s. afla heim -
ild ir  og hug verka rétt indi.

Í  fjórða  og síð asta  lagi  er  í lög un um
kveð ið  á  um  að heim ilt  sé  að  draga  frá til -
tek inn kostn að  sem  til fell ur  við  skipti
dán ar bús,  hvort  sem  um  sé  að  ræða einka -
skipti  eða opin ber  skipti.  Í nefnd ar á liti
efna hags -  og skatta nefnd ar Alþing is  kem -
ur  fram  að kostn að ur  sem tengd ur  er ráð -
stöf un um  sem erf ingj ar  stofna  til per sónu -
lega  vegna  eigin hags muna gæslu  við
skipt in  sé  þó  ekki frá drátt ar bær.

Tíma mót  urðu  í  skatt -
stjóra hópn um  þegar
Bogi  Sigur  björns  son
skatt stjóri  í Norð ur  -
lands  umdæmi  vestra
varð  sjö  tugur 24.  nóv  -
ember  og  lét  því  af
störf um  fyrir ald urs
sakir  sem  skatt  stjóri
30. nóv em ber  sl.  Bogi starf aði  á  skatt -
stof unni  á Siglu firði  í 41  ár sam fellt,
þar  af  sem skatt stjóri  í 27  ár.  Í störf um
sínum  hefur  Bogi  verið síung ur  og
fylgst ákaf lega  vel  með  öllum  breyt  -
ingum.  Hann  hefur  verið  afar  mikil -
virk ur  í störf um  sínum  sem skatt stjóri,
rétt sýnn  og sann gjarn  og  látið  til  sín

taka  á  skatt stjóra fund um  með  sköru  -
legum mál flutn  ingi  og  af drátt ar laus -
um  skoð  unum. 

Skatt stjórar  og full trú ar  frá rík is -
skatt stjóra  kvöddu  Boga  eftir  langt  og
far sælt sam starf  á síð asta  degi  hans
sem  skatt  stjóra. 

Við  sama tæki færi  var
Jóhann Vík ings  son,
deild ar stjóri  á  skatt  -
stof  unni  í  Reykja  vík,
einn ig kvadd ur  en
Jóhann  hefur  kosið  að
fara  á eft ir laun,  enda
þótt  hann  sé  ekki
nema rúm lega sex tug  -
ur  að  aldri.  Jóhann
starf aði  á skatt stof unni
í  Reykj  a  vík  sam  fleytt  í
36  ár  og  var  lengst  af
deild  ar   stjóri  atvinnu  -
rekstr ardeild ar.  Á  síð  -

ustu  árum  hefur  hann einn ig starf að
mikið  hjá rík is skatt stjóra  að  þróun
ábend inga kerf is  við sam ræmda  yfir  -
ferð  atvinnu rekstr ar fram tala.  Fram  lag
Jóhanns við að bæta skatt fram kvæmd
er ómetan legt og voru honum færðar
þakkir fyrir góð og farsæl störf.

seþ

Gestur Steinþórsson skattstjóri í Reykjavík færði Boga Sigur -
björns syni árnaðaróskir og þakkaði langt og gott samstarf.

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri þakkaði Jóhanni
Víkingssyni góð störf á liðnum árum og fyrir framlag hans 
til betri yfirferðar skattframtala.

Áratuga farsæl störf
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225/2007 
Opin ber  gjöld  - eign ar rétt ur  að
fast eign – leigu tekj ur –
örlæt is gern ing ur
Skatt stjóri  færði  til eign ar 50% eign ar -
hluta  í íbúð ar hús næði  í fram töl um kær -
anda  árin 2004  og 2005.  Byggði skatt stjóri
ákvörð un  sína  á  því  að kær andi  og eig in -
kona  hans  væru skráð ir eig end ur íbúð ar -
inn ar  að  öllu  leyti  skv. upp lýs ing um frá
Fast eigna mati rík is ins,  þ. e.  ekki ein vörð -
ungu 50%. Kær andi  hafði  ekki  talið  fram
húsa leigu  í  reit 521  á fram tali 2004.  Hann
stóð  í  þeirri mein ingu  að leigu tekj urn ar
ættu  að skatt leggj ast  hjá með eig anda  hans

í íbúð inni, dótt ur  hans. Tekj urn ar  hefðu
runn ið óskipt ar  til henn ar  í  þeim til gangi
að  aðstoða  hana  við  að eign ast  íbúð.

Þar  sem kær andi  gat  ekki  lagt  fram gild -
an afsals gern ing  sem stað fest  gat eig enda -
skipt in  til dótt ur inn ar  var  það  mat nefnd -
ar inn ar  að  ekki  skyldi  hrófla  við nið ur stöðu
skatt stjóra.  Þótti  engu  breyta  þótt and virði
leigunn ar  hafi  verið ráð staf að  til dótt ur
kær anda sam kvæmt örlæt is gern ingi.

Nið ur stað an  er  í sam ræmi  við  fyrri
fram kvæmd skattyf ir valda.

241/2007 
Opin ber  gjöld  - frá drátt ur  vegna
dag pen inga, sam felld  dvöl,
vinna erlend is.  Máls með ferð –
rann sókn ar regl an
Kær andi  er véla tækni fræð ing ur  sem starf -
aði  á  vegum launa greið anda  síns  V  ehf.,
við eft ir lit  með skipa smíði  í Taí van. Sam -
kvæmt grein ar gerð kær anda  um dag pen -

inga  sem  fylgdi skatt fram tali  fór kær andi
4 ferð ir  til Taí van  á  árinu 2005, sam tals
118 ferða daga. Sam kvæmt  þessu  taldi
nefnd in  það  vera  ljóst  að kær andi starf aði
að meg in stefnu  til óslit ið  í Taí van  á  því
tíma bili  sem  um  var  að  ræða.  Varð  ekki
annað  séð  af stað reynd um máls ins  en  að
um sam fellda  dvöl  hefði  verið  að  ræða  á
vegum vinnu veit anda. Nefnd in  tók  því
undir  það  með skatt stjóra  að vinnu stað ur
kær anda  hafi  verið  í Taí van  á greind um
tíma.  Í  kærunni  kom einn ig  fram  að  krafa
kær anda  væri  í  fyrsta  lagi  byggð  á  því  að
máls með ferð skatt stjóra  hafi  verið  áfátt
auk  þess  sem  hann  hafi  ekki  séð  til  þess  að
málið teld ist nægj an lega upp lýst  áður  en
hann  tók ákvörð un  í  því  sbr. 1.  mgr. 96.  gr.
laga  nr. 90/2003,  um tekju skatt ( TSKL),
og 10.  gr. stjórn sýslu laga  nr. 37/1993 ( SSL).
Kröf um kær anda  var hafn að.

Þessi nið ur staða  er  í sam ræmi  við ára -
langa úrskurða fram kvæmd.

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

Úrskurðir

Dómur Hæsta rétt ar  frá 7. febrú ar 2007  nr. 187/2007

Tekju skatt ur - Evr ópska efna hags svæð ið - gjaf sókn
H krafð ist  þess  að ógilt ur  yrði úrskurð ur yfir skatta nefnd ar
varð andi tekju færslu sölu hagn að ar henn ar  á skatt fram tali
2003  vegna tekju árs ins 2002. Jafn framt krafð ist  hún  þess  að
við ur kennt  yrði  með  dómi  að  henni  hefði  verið heim ilt  að
nota frestað an sölu hagn að  á skatt fram tali 2002  vegna tekju -
árs ins 2001  til end ur fjár fest ing ar  í fyr ir tæki  í Dan mörku  á
árinu 2002. Sam kvæmt 1.  mgr. 13.  gr.  laga  nr. 75/1981  um
tekju skatt  og eign ar skatt ( nú 1.  mgr. 13.  gr.  laga  nr. 90/2003)
eru meg in skil yrði  fyrir  því  að kom ast  hjá skatt lagn ingu
sölu hagn að ar  að eign ir  sem fyrn an leg ar  eru sam kvæmt
32.  gr. lag anna  yrðu fyrnd ar  sem sölu hagn að in um  nam.  Í
mál inu  voru  engin  gögn  um  þann rekst ur  sem  H sagð ist
hafa  hafið  í Dan mörku  og  af  þeim skatt gögn um  frá Dan -
mörku  sem  lögð  voru  fram  í mál inu  varð  ekki  ráðið  að

hún  hefði  haft skatt skyld ar rekstr ar tekj ur  þar  í  landi.  Af yfir -
lýs ingu  H  í  stefnu  til hér aðs dóms  var  þó  ljóst  að skil yrði 1.
mgr. 13.  gr.  laga  nr. 75/1981  var  ekki full nægt.  Var  Í  því
sýkn að  af  kröfu  H  og  reyndi  ekki  á regl ur samn ings  um Evr -
ópska efna hags svæð ið.

Í  þessu  máli  var  því  borið  við  að  skýra  bæri  ákvæði 13.  gr.
laga  nr. 75/1981 ( nú  lög  nr. 90/2003)  með hlið sjón  af samn -
ings skuld bind ing um  Íslands  á grund velli samn ings ins  um
Evr ópska efna hagssvæð ið (EES-samn ings ins),  þannig  að
ekki  skipti  máli  hvort end ur fjár fest ing  ætti  sér  stað  hér  á
landi  eða erlend is.  Málið  var  þó  ekki  til  lykta  leitt  með
hlið sjón  af ákvæð um samn ings ins,  enda  lágu  ekki  fyrir
full nægj andi  gögn  í mál inu.

Bragi  Freyr
Kristbjörnsson
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251/2007 
Opin ber  gjöld – öku tækja styrk -
ur, arð greiðsl ur.
Kær andi starf aði  fyrir  eigið einka hluta fé -
lag (85% hluta fjár  í  eigu kær anda  og
maka)  sem  hafði skrif stofu  og lög heim ili
á heim ili kær anda.  Fram  kom  í  úrskurði
skatt stjóra  að aðal starfs emi  félags kær -
anda  hafi  verið verk taka  fyrir  félag  í  Garði
og  hafi kær andi  ekið  nær dag lega þang að.

Skatt stjóri  felldi  niður frá drátt  á  móti
öku tækja styrk  á  þeim grund velli  að raun -
veru leg ur vinnu stað ur kær anda  hafi  ekki
verið  á heim ili  hans held ur  í  Garði.  Fram
kemur  að kær andi  hafi  unnið bók halds -
störf  hjá umrædd um verk kaupa  á starfs -
stöð  þess  félags  frá 1996  og tekj ur  af  þeim
störf um  hafi  verið aðal tekj ur einka hluta -
fé lags kær anda.  Á grund velli  þess,  að  um
nær dag leg ar ferð ir  hafi  verið  að  ræða  og
að  honum  hafi  verið  búin  föst starfs að -
staða  á starfs stöð félags ins  til  að  sinna
verk efn um  sínum  sem  voru reglu leg  og
við var andi,  féllst yfir skatta nefnd  á  með
skatt stjóra  að  virða  bæri þenn an akst ur
kær anda  sem akst ur  til  og  frá  vinnu.  Var
ekki  talið  hafa  áhrif  þótt kær andi  hafi  að
nokkru  leyti  sinnt störf um  í  þágu einka -
hluta fé lags  síns  á heim ili  sínu. Stað festi
því yfir skatta nefnd  úrskurð skatt stjóra  að
þessu  leyti  en  taldi  að skatt stjóri  hefði
ekki rök stutt nið ur fell ingu  á frá drætti
vegna akst urs inn an bæj ar  í Reykja vík  og
hnekkti  því breyt ing um skatt stjóra  hvað
þann akst ur varð ar.

Skatt stjóri  taldi  að  hluti  útgjalda einka -
hluta fé lags kær anda  væri ófrá drátt ar bær
rekstr ar kostn að ur  og  leit  svo  á  að  um per -
sónu leg an kostn að eig anda  væri  að  ræða
sem  virða  bæri  sem arð greiðsl ur (dul inn
arður)  sem  færa  bæri  honum  til  tekna 
( arð) gjald ár ið 2001,  og  sem  laun gjald ár -
in 2002  og 2003.  Um  væri  að  ræða
útgjöld,  í  fyrsta  lagi  sem  lytu  að heim il is -
haldi kær anda,  öðru  lagi leigu bif reiða -
kostn að,  í  þriðja  lagi  iðgjöld  vegna líf -
trygg ing ar  og  sjúkra -  og slysa trygg inga
vegna kær anda  og  í  fjórða  lagi  útgjöld
sem gjald færð  voru  sem  risna. Yfir skatta -
nefnd  féllst  á  að  hluti  af kostn aði  vegna
við halds  áhalda  og  tækja  væri frá drátt ar -
bær rekstr ar kostn að ur  ásamt  iðgjaldi
vegna  sjúkra -  og slysa trygg inga  með  vísan
til úrskurð ar nefnd ar inn ar  nr. 250/2007,  í
máli félags ins,  og  kæmi  því  ekki  til tekju -
færslu  hjá kær anda  vegna  þeirra  liða. Yfir -
skatt nefnd stað festi  að  telja  útgjöld einka -

hluta fé lags kær anda  honum  til  tekna  sem
hlut ar eign  í félag inu  að  því  er varð aði
hluta nið ur fellds rekstr ar kostn að ar  en
féllst  ekki  á  að skatt stjóri  hefði  að  öllu
leyti  fært  rök  að  því  að  um per sónu leg an
kostn að kær anda  hefði  verið  að  ræða,  sem
telja  bæri  til skatt skyldra  tekna kær anda.
Gjald ár ið 2001  var  talið  að  um arð greiðsl -
ur  væri  að  ræða  sbr. 4.  tl. C-lið ar 7.  gr.
laga  nr. 75/1981,  um tekju skatt  og eign ar -
skatt.  Hvað gjald ár in 2002  og 2003 varð -
ar  þá  bæri  að  telja umrædd ar greiðsl ur  til
tekna  hjá kær anda  sem  laun  skv. 1.  tl. A-
lið ar 7.  gr.  TSKL,  sbr. 2.  mgr. 9.  gr.  sömu
laga,  enda  hafi  verið  ljóst  að  ekki  væri  um
neina  þá lög leyfðu úthlut un  af fjár mun -
um einka hluta fé lags ins  að  ræða  sem  getið
er  í 73.  gr.  laga  nr. 138/1994,  um einka -
hluta fé lög.

Yfir skatta nefnd  gerði athuga semd  við
máls með ferð skatt stjóra  er varð ar  boðun
á meint um skatt skyld um arð greiðsl um
(duld um  arði),  án  þess  að  hafa  áður  borið
það  atriði  undir kær anda  og leit að  eftir
skýr ing um  hans  á  því  og  afstöðu  til  þessa
efnis.  Segir orð rétt: ,, Telja verð ur  að skatt -
stjóra  hafi  verið  rétt  að  leita  eftir við horf -
um kær anda  til þess ara  atriða  og  gefa kær -
anda  kost  á  að  koma  að skýr ing um  sínum
og athuga semd um  og  eftir atvik um gögn -
um  áður  en  hann  ákvað  boðun  greindra
breyt inga  með  bréfi  sínu....”  Þessi  ágalli
var  þó  ekki  einn  og  sér tal inn  leiða  til
ómerk ing ar  á  hinni  kærðu breyt ingu
skatt stjóra,  enda  var  þessi ann marki
hvorki tal inn  hafa  haft  áhrif  á  efni ákvörð -
un ar skatt stjóra,  né vald ið kær anda rétt ar -
spjöll um.

Í  úrskurði nefnd ar inn ar  nr. 250/2001  er
fjall að  um end ur ákvörð un skatt stjóra  á
opin ber um gjöld um  og virð is auka skatti
einka hluta fé lags ins  sem  um  er fjall að  í
máli  þessu.

Í  úrskurði þess um  féllst yfir skatta nefnd
ekki  á  þau sjón ar mið skatt stjóra  að  færa
ófrá drátt ar bær an rekstr ar kostn að  til
einka út gjalda eig anda félags ins,  sem
telja  bæri  til skatt skyldra  tekna.

269/2007 
Erfða fjár skatt ur
Kærð  var ákvörð un sýslu manns  á erfða -
fjár skatti  vegna fyr ir fram greidds  arfs  á
árinu 2006. Fyr ir fram greiðsla arfs ins  fólst
í afhend ingu stofn fjár hluta  í  SPV.  Í erfða -

fjár skýrsl unni  voru stofn fjár hlut arn ir mið -
að ir  við  gengi  í við skipt um  með  slíka  hluti
í  ágúst 2006,  þ. e.  miðað  við geng ið 60.
Breyt ing ar sýslu manns fól ust  í  því  að
erfða fjár skatt ur kær anda  var mið að ur  við
verð mæti hlut anna  þegar sýslu mað ur árit -
aði erfða fjár skýrsl una  hinn 8.  maí 2007,
gengi 110.

Í  kæru kær anda  til nefnd ar inn ar  kom
fram  að eigna yf ir færsla stofn fjár hlut anna
vegna fyr ir fram greidds  arfs  hefði  farið
fram  hinn 10.  ágúst,  og  því  hefði  verið
miðað  við  gengi  þess  dags  í erfða fjár skýrsl -
unni.

Sam kvæmt 3.  mgr. 14.  gr. erfða fjár -
skatt slaga  nr. 14/2004,  skal erfða fjár skatt -
ur reikn að ur  út  miðað  við verð mæti  arfs  á
dán ar degi arf leif anda  en  miðað  við  þann
dag  sem sýslu mað ur árit ar erfða fjár skýrslu
ef  um fyr ir fram greidd an  arf  er  að  ræða
eða  óskipt  bú  sem  skipt  er  fyrir and lát eft -
ir lif andi  maka. Kröf um kær anda  var  því
hafn að.

Í  úrskurði þess um reyn ir  í  fyrsta  skipti  á
túlk un ákvæð is 3.  mgr. 14.  gr.  laga  nr.
14/2004  fyrir yfir skatta nefnd. Sam -
kvæmt nið ur stöðu nefnd ar inn ar  ber  að
túlka  það  ákvæði sam kvæmt orð anna
hljóð an.

280/2007. 
Opin ber  gjöld  og stað greiðsla.
Opin ber stofn un. Verk taki  -
lækn ir. Máls með ferð – máls -
hraði, jafn ræð is regla
Deilt  var  um  eðli  greiðslna  til lækn is  sem
ráð inn  var  til  starfa  við heilsu gæslu stöð.
Opin ber  gjöld  og skila skyld stað greiðsla
verk kaupa, heil brigð is stofn un ar,  voru
end ur ákvörð uð.

Í  úrskurði skatt stjóra  var starfs sam band
lækn is ins  og vinnu veit anda  ekki  talið  vera
verk taka samn ing ur  þar  sem kær andi  hefði
feng ið mán að ar leg ar greiðsl ur  í sam ræmi
við vinnu fram lag  hans  og greiðsl ur  hefðu
ekki  verið mið að ar  við ein stök  verk.  Hann
hefði  haft við veru skyldu  á ákveðn um
tímum  vegna mót töku sjúk linga. Kær -
andi  hefði  ekki  skráð  sig  á launa greið -
enda skrá  líkt  og  honum  hefði  verið  skylt.
Kær andi  hefði  haft  afnot  af tækj um  og
aðstöðu  á starfs stöð  og  hefði  hann  gegnt
sams kon ar störf um  og  aðrir lækn ar  hjá
kær anda.  Umrætt  starf  hefði  verið aðal -
starf kær anda.  Í  úrskurði skatt stjóra  kom
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einn ig  fram  það sjón ar mið  að grip ið  hefði
verið  til ráðn ing ar inn ar  vegna fjölda upp -
sagna  lækna  á þess um  tíma,  því  hefði
verk taka samn ing ur  milli  aðila  verið  ein
leið  til  þess  að kom ast  undan vald sviði
kjara nefnd ar starfs stétt ar inn ar. 
YSKN  mat  það  svo  að  um við var andi
starfs sam band  hefði  verið  að  ræða  og fall -
ist  var  á  þá álykt un skatt stjóra  að  um  væri
að  ræða vinnu samn ing  en  ekki verk samn -
ing. Kröf um kær anda  var  því hafn að.

Skatt stjóri  hefur  í  máli  þessu  farið  þá
leið  að end ur ákvarða skila skylda stað -
greiðslu verk kaupa (launa greið anda),
auk  álags,  en  ekki ein ung is ákvarð að
álag  af van gold inni skila skyldri stað -
greiðslu opin berra  gjalda.

282/2007 
Opin ber  gjöld – veiði leiga,
búrekst ur
Kærð  var  sú ákvörð un skatt stjóra  að  færa
tekj ur  af veiði leigu kær anda  til  tekna  af
búrekstri  hans. Skatt stjóri  fór  með breyt -
ing una  eftir 3.  málsl. 1.  mgr. 95.  gr.  TSKL,
og leið rétti ein stak ar fjár hæð ir  í skatt fram -
tali kær anda. Vís aði skatt stjóri  til  þess  að
kær andi stund aði búrekst ur  á  jörð  sinni
og  því teld ust veiði leigu tekj ur  hluti  af
rekstr ar tekj um  og  væru  þannig skatt skyld -
ar  skv.  B-lið 7.  gr.  TSKL,  en  ekki 2.  tölul. C-
lið ar 7.  gr.

Af  hálfu kær anda  var  því hald ið  fram  að
það  bryti  í  bága  við jafn ræð is reglu  að  gera
grein ar mun  á  því  hvað snerti skatta lega
með ferð  á veiði rétt ind um  hvort búrekst  ur
sé stund að ur  á við kom andi  jörð  eða  ekki.
Að  mati nefnd ar inn ar  var  talið  að veiði -
leigu tekj ur  væru þátt ur  í atvinnu rekstri
kær anda  og  skyldu tekj urn ar  því tald ar
fram  sem slík ar.  Ekki  var fall ist  á  að  um
brot  á jafn ræð is reglu  væri  að  ræða  og kröf -

um kær anda  því hafn að.  Með  lögum  nr.
76/2007  voru gerð ar nokkr ar breyt ing ar  á
lögum  nr. 90/2003,  um tekju skatt  og
lögum  nr. 94/1996,  um stað greiðslu  skatts
á fjár magns tekj ur.  Við 2.  mgr. 30.  gr.  TSKL
bætt ist  nýr máls lið ur  er kveð ur  á  um  að
ekki  skuli  telja arð greiðsl ur  úr veiði fé lagi
til  manna  sem stund að  hafa búrekst ur
eða  annan rekst ur  á  jörð  sem atvinnu -
rekst ur  eða sjálf stæða starf semi  og heim -
il ast  því eng inn frá drátt ur  frá slík um tekj -

um.  En  við 3.  mgr. 66.  gr. lag anna bætt ist
að  telja  skuli slík ar arð greiðsl ur  úr veiði fé -
lagi  til fjár magns tekna  hjá við kom andi.

311/2007
Opin ber  gjöld  - frá drátt ur  á
móti dag pen ing um –  ekki til fall -
andi ferð ir – fæð is kostn að ur
Deilt  er  um  þá ákvörð un skatt stjóra  að
fella  niður frá drátt  vegna dag pen inga  í
skatt fram tali kær anda. Kær andi  sem
starf aði  sem bif reiða stjóri  hafði feng ið
greidda dag pen inga  frá vinnu veit anda
sínum  vegna  ferða  sem  hann  fór  frá
Reykja vík  og  út  á  land.

Skatt stjóri hafn aði frá drætt in um  á
grund velli  þess  að  ekki  væri  um til fall -
andi ferð ir  á  vegum launa greið anda  að
ræða. Einn ig  tók skatt stjóri  fram  að sam -
kvæmt  fram komn um skýr ing um starf -
aði kær andi  sem bif reiða stjóri. Virt ust
ferð irn ar  þannig  vera grund völl ur  að  starfi
kær anda.  Að  hálfu kær anda  var  því sér -
stak lega hald ið  fram  að  í dag pen inga -
greiðsl un um  hafi fal ist end ur greiðsla
útlagðs kostn að ar  vegna  starfa  hans.
YSKN  féllst  ekki  á  það  með kær anda  að
um til fall andi ferð ir  væri  að  ræða  þannig
að frá drátt ur  eftir regl um  um dag pen inga
komi  til  álita. Nefnd in  taldi einn ig  að fæð -
is kostn að ur teld ist  almennt  til per sónu legs
kostn að ar  og  því  yrði  ekki  séð  að dag pen -
inga greiðsl ur  til kær anda  hafi  falið  í  sér

end ur greiðslu  vegna  útlagðs kostn að ar.
Kröf um kær anda  var  því hafn að.

Þessi nið ur staða  er  í sam ræmi  við ára -
langa úrskurða fram kvæmd.

314/2007
Opin ber  gjöld  - Frá drátt ur  á
móti náms styrk
Í inn sendri leið rétt ing ar beiðni  á skatt -
fram tali  kvaðst kær andi  hafa  gleymt  að
geta  um  greidd skóla gjöld  í grein ar gerð
sem  fylgt  hefði skatt fram tal inu  um frá -
drátt  á  móti  styrk  til  náms, rann sókn ar -
eða vís inda starfa.  Í  úrskurði skatt stjóra
tók  hann  fram  að styrk ir  sem  málið 
snér ist  um  væru skatt skyld ir  skv. 2.  tölul.
A-lið ar 7.  gr.  TSKL.  Með leið rétt ing ar beiðni
sinni  hefði kær andi  óskað  eftir frá drætti  á
móti styrkj um  vegna skóla gjalda  við Exet -
er há skóla. Skatt stjóri  taldi  að kostn að ur
vegna  náms  sem  lyki  með próf gráðu  væri
per sónu leg ur kostn að ur  sem  kæmi  ekki
til frá drátt ar.

Yfir skatta nefnd  féllst  á  það  með kær anda
að  henni  beri frá drátt ur  beins kostn að ar
skv. 2.  mgr. 30.  gr.  TSKL  frá umrædd um
styrkj um,  sbr.  m. a. úrskurða fram kvæmd,
enda  hafi  verið  sýnt  fram  á full nægj andi
gögn  því  til sönn un ar.  Var  því fall ist  á frá -
drátt  sem  nemur styrk fjár hæð inni.

Sömu sjón ar mið  gilda  um frá drátt  frá
fengn um styrkj um  frá „utan að kom andi“
aðil um  og fengn ir  eru  frá stétt ar fé lög um
og launa greið end um.  Oft  er  um  að  ræða
styrki  vegna til tek inna verk efna  sem  eru
þá  gerð  upp  eins  og rekst ur,  s. s. rann -
sókn ar verk efni,  en jafn framt  getur  verið
um  að  ræða  styrki  frá  ýmsum sjóð um  og
stofn un um,  t. d.  vegna  náms.

315/2007
Opin ber  gjöld  - álags beit ing –
fram tals frest ur
Kærð  er  sú ákvörð un skatt stjóra  að  beita
álagi  á skatt stofna kær anda  vegna síð bú -
inna fram tals skila.  Í  kærunni  kemur  fram
að skatt fram tali  hafi  verið skil að  í  góðri  trú
þann 4.  apríl 2007  þar  sem kær andi  var
sjálf stæð ur atvinnu rek andi. Sam kvæmt
þeim regl um  sem rík is skatt stjóri  setti 2007
um skil mála  fyrir lengd um fram tals fresti
til  handa  þeim  sem  hafa  atvinnu  af fram -
tals gerð  gat fram tals frest ur  manna  sem



stund uðu sjálf stæð an atvinnu rekst ur  verið
allt  til 31.  maí 2007.  En  með skatt fram tali
kær anda  barst rekstr ar skýrsla ( RSK 4.11)
fyrir rekstr ar ár ið 2006. Yfir skatta nefnd
taldi  að  ekki  væri  hægt  að  sýna  fram  á
það  með full nægj andi  hætti  hvort skatt -
fram tal kær anda  hefði  verið  unnið  af  aðila
sem  af  því  hefði  atvinnu,  af  þeim  sökum
kynni  að  vera  að fram tals frest ur kær anda
hefði  verið  allt  til 31.  maí. 

Af fram an greind um ástæð um  þótti yfir -
skatta nefnd  ríkt til efni  til  þess  að skatt -
stjóri upp lýsti  svo  að óyggj andi  væri hve -
nær fram tals frest ur  rann  út  í til viki kær -
anda.  Var  af þess um  sökum fall ið  frá
álags beit ingu.

334/2007
Virð is auka skatt ur  - nið ur fell -
ing  af  VSK-skrá – atvinnu skyn
– tíma bund ið rekstr ar hlé
Ágrein ings efni  máls  þessa  er  í meg in at -
rið um tví þætt. Ann ars  vegar  er  deilt  um  þá
ákvörð un skatt stjóra,  að  fella kær anda  af
grunn skrá virð is auka skatts  frá  og  með 1.
maí 2005  þar  sem starf semi kær anda  væri
lokið.  Hins  vegar varð ar ágrein ings efn ið
með ferð skatt stjóra  á inn send um virð is -
auka skatts skýrsl um  fyrir tíma bil in  jan-
feb,  mars  apríl,  maí-júní  og júlí-ág úst
2005.  Á inn send um virð is auka skatts -
skýrsl um kær anda  fyrir tíma bil in  maí-
júní  og júlí-ág úst  var  ekki til greind  nein
skatt skyld  velta held ur ein ung is inn skatt -
ur. Hafn aði skatt stjóri skýrsl un um  með
þeim  rökum  að skatt skyldri starf semi kær -
anda  hefði  verið  lokið  á  þeim  tíma,  enda
hefði  ekki  verið  sýnt  fram  á skatt skylda
starf semi  þá  eða  í  náinni fram tíð.

Varð andi  þá ákvörð un skatt stjóra  að
fella kær anda  af grunn skrá virð is auka -
skatts  kom  fram  af  hálfu kær anda  að  orsök
rekstr ar stöðv un ar inn ar  hafi  aðeins  verið
vegna könn un ar  á  öðrum mögu leg um
veiði skap  en stund að ur  hefði  verið  til
þessa.

Yfir skatta nefnd  taldi  að  þótt kær andi
hefði  ekki  veitt upp lýs ing ar  um rekstr ar á -
form  líkt  og skatt stjóri ósk aði  eftir,  þá  væri
ekki  ástæða  til  að  horfa algjör lega fram hjá
þeim skýr ing um  sem  fram  hefðu  komið.
Var  því  talið ótíma bært  að  fella kær anda  af
grunn skrá virð is auka skatts  frá  og  með 1.
maí 2005.  Af  þeim  sökum  var  sá þátt ur
kærunn ar  er varð aði inn send ar virð is -

auka skatt skýrsl ur  fyrir tíma bil in  maí-júní
og júlí-ág úst 2005 send ur  til skatt stjóra
til upp kvaðn ing ar  nýs úrskurð ar  í  ljósi
þess  að skatt stjóri  hafði  ekki  áður  tekið
afstöðu  til  þeirra. 

Yfir skatta nefnd stað festi  hins  vegar
álags beit ingu skatt stjóra  vegna inn -
sendra virð is auka skatts skýrslna  fyrir
upp gjörs tíma bil in  jan-feb  og mars-apr íl,
þar  sem  um  var  að  ræða inn skatts frá -
drátt  vegna rekst urs fólks bif reið ar.

341/2007 – 351/2007
Opin ber  gjöld – dag gæsla – 
vanfram  tald ar tekj ur  -  mörk 
skatt eft ir  lits  og skatt rann sókna
Kæru efni mál anna  er  sú ákvörð un skatt -
stjóra,  að  hækka rekstr ar tekj ur  og rekstr ar -
gjöld kær enda  vegna dag gæslu  barna.
Taldi skatt stjóri  að fram tald ar greiðsl ur
frá for eldr um barn anna  væru tor tryggi -
lega  lágar  í skatt fram töl um kær enda
umrætt  ár  og  þótti skatt stjóra kær end ur
ekki  hafa  gefið full nægj andi skýr ing ar  á
því.  Af  hálfu kær enda  var  því  fyrst  og
fremst hald ið  fram  að skatt stjóri  hafi  með
aðgerð um  sínum  í  máli  þeirra  farið  út  fyrir
lög skip að vald svið  sitt  vegna skatt eft ir lits
og  inn  á verk svið skatt rann sókn ar stjóra
rík is ins  þar  sem kær end ur  hefðu  í  raun
og  veru  sætt skatt rann sókn  í skiln ingi
TSKL.  Í úrskurð um nefnd ar inn ar  er  tekið
fram  að athug un skatt stjóra  hafi  aðeins
varð að  eitt rekstr ar ár,  auk  þess  sem skatt -
stjóri  hafi  ritað kær end um fyr ir spurn ar -
bréf  þar  sem  hann  taldi fram lögð  gögn
kær enda  í mál inu ófull nægj andi.  Við áætl -
un  tekna  byggði skatt stjóri  á upp lýs ing um
frá Reykja vík ur borg  um nið ur greiðslu
sveit ar fé lags ins  á kostn aði  vegna dag gæslu
barna  hjá kær end um  á  árinu.

Varð andi vald heim ild skatt stjóra  segir
í úrskurð in um  að skatt stjóri  hafi sjálf ur
talið  að  ekki  væri  um rang færsl ur skatt að -
ila  af ásetn ingi  að ræða, held ur  miklu frek -
ar fákunn áttu kær enda.  Með hlið sjón  af
skýr ing um skatt stjóra  og tak mörk uðu
umfangi athug ana  hans  taldi yfir skatta -
nefnd  að skatt stjóri  hefði  ekki  farið  út
fyrir verka hring skatt eft ir lits.

Skýr ing ar  flestra kær enda  á fjár hæð
rekstr ar tekna  þeirra  vegna dag gæsl unn ar
voru  almenns  eðlis  og  engum gögn um
studd ar  og  ekki sann fær andi  með hlið -
sjón  af upp lýs ing  um Reykja vík ur borg ar

um nið ur greiðslu  af dag gæslu gjöld um.
Kær end ur  lögðu  ekki  fram  nein  gögn  um
greiðsl ur  frá for eldr um  þrátt  fyrir bók halds -
skyldu. Yfir skatta nefnd  taldi  því  að skatt -
stjóri  hefði  gert  rétt  með  því  að  áætla tekj -
ur  þeirra. Kröf um  þeirra  var  því hafn að.

Í nokkr um til vik um  lögðu kær end ur  fram
yfir lit  yfir greiðsl ur  frá for eldr um  sem
skatt stjóri  tók  ekki til lit  til  við end ur -
ákvörð un opin berra  gjalda. Úrskurð irnir
voru ómerkt ir,  þar  sem skatt stjóri  þótti
ekki  hafa  tekið til lit  til fyr ir liggj andi
gagna.

5/2008
Nið ur fell ing  á skatt skyldu  sf.  
Kærð  er  sú ákvörð un skatt stjóra  að  fella
niður sjálf stæða skatt skyldu sam eign ar -
fé lags.  Taldi skatt stjóri  að félag ið upp fyllti
ekki skil yrði 3.  tölul. 1.  mgr. 2.  gr.  TSKL,  til
þess  að  vera sjálfstæð ur skatt að ili  þar  sem
kær end ur  í  máli  þessu  hefðu  orðið  ein
eig end ur  að félag inu  eftir  að  aðrir stofn -
end ur  gengu  þar  út.

Skatt stjóri  í  öðru  umdæmi  hófst  síðan
handa  við skatt lagn ingu  hjá kær end um
vegna hlut deild ar  þeirra  í tekj um  og eign -
um sam eign ar fé lags ins,  sem  síðan  var
mót mælt  af  hálfu kær enda.  Vegna and -
mæl anna vís aði skatt stjóri  til úrskurð ar
skatt stjórans  í  máli sam eign ar fé lags ins,
og  kvaðst  verða  að  byggja  mál  sitt sam -
kvæmt  þeim  úrskurði  þar  sem  hann  hefði
ekki ákvörð un ar rétt  í  málum  félaga  sem
heyra  undir  aðra skatt stjóra.

Yfir skatta nefnd  taldi  að  gæta  þyrfti
sam ræm is  við  afgreiðslu  máls kær enda  og
sam eign ar fé lags ins,  þegar  mál  tekur  til
aðila  sem  ekki  eru  með  búsetu  í  sama
skatt um dæmi.  Því  hefðu kær end ur  átt  rétt
á  því  að  fá sjálf stæða  úrlausn ágrein ings -
efn is ins.  Var fall ist  á  það  með umboðs -
manni kær anda  að rök stuðn ingi skatt -
stjóra  í  máli kær enda  hefði  verið veru lega
áfátt. Skatt stjóra  hefði  verið  rétt  að  senda
and mæli kær enda  til ann ars umdæm is
sem  beiðni  um end ur upp töku,  þar  sem
hann  taldi  sig  vera bund inn  af ákvörð un
hans. Úrskurð ur skatt stjóra  í  máli kær -
enda  var ómerkt ur.

Nið ur staða yfir skatta nefnd ar  í sam ræmi
við úrskurða fram kvæmd.
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Allt  frá  árinu 1994  hafa  æ  fleiri gjald end -
ur trass að  að  skila fram tali  og  hefur  þessi
þróun  verið sér stak lega  hröð  frá  árinu
1998  en  þá  fengu 3,9  af hundr aði áætl un.
Á  milli  áranna 1998  og 1999 fjölg aði  þeim
um 48,5%,  en  allt  frá  árinu 2000  hefur
hlut fall áætl aðra  verið  rétt  um 6,5%.  Við
álagn ingu 2007,  á tekj ur árs ins 2006, áætl -
uðu skatt stjórar 18.036 gjald end um tekj -
ur  og  gjöld,  eða 7,1  af hundr aði skatt -
skyldra ein stakl inga  á  skrá. Hlut fall  þeirra
sem  ekki  skila fram tali,  eða tald ir  eru  hafa
van tal ið tekj ur,  hefur  því hækk að  um
82,9%  frá álagn ingu 1998  en  ef  árið 2000
er  haft  til við mið un ar  þá  hefur hlut fall
áætl ana hækk að  um 12,2%. 

Mis jöfn  þróun  eftir 
umdæm um
Þegar skýr inga  er leit að  á  því  hvers  vegna
það  hefur  færst  í  vöxt  að ein stakl ing ar
skili  ekki skatt fram tali  vekur  fyrst  athygli
að nokk ur  munur  er  á  því hvern ig  mál
hafa þró ast  í  hinum  ýmsu skatt um dæm -
um.  Frá  árinu 2000  hefur hlut fall  þeirra
gjald enda  sem  fá áætl un lækk að  í  fimm
umdæm um  af  níu. Áætl un um  hefur  hins
vegar fjölg að  mikið  í lang stærsta umdæm -
inu, Reykja vík,  sem  hefur  áhrif  á lands -
með al tal ið. Hlut fall áætl ana  var 6,6%  við
álagn ingu  í Reykja vík  árið 2000  en  nú
sættu 8,8% gjald enda áætl un.  Þannig

hefur hlut fall áætl ana  í Reykja vík hækk að
um 33,2%  á tíma bil inu. 

Þá  vekur  mikla  athygli  hvað áætl un um
fjölg aði  á Aust ur landi  á árun um 2003  til
2005.  Hér  er vafa laust  um  að  ræða  ástand
sem  hefur skap ast  vegna virkj ana fram -
kvæmda  á svæð inu. 

Skatt stjórar  í Reykja vík  og  á Suð ur landi
hafa  á und an förn um  árum áætl að  á  meiri -
hluta gjald enda  en fram tals skil  hafa  verið
einna  best  í Norð ur lands um dæmi  eystra.
Við álagn ingu 2007 áætl aði skatt stjórinn
á Suð ur landi  rétt rúm lega  tíu  af hundr aði,
eða 10,1%, gjald enda tekj ur  en  hvergi  á
land inu  voru fram tals skil lak ari.  Í gegn um
tíð ina  sker Suð ur land  sig nokk uð  úr  fyrir
það  hversu  stór  hluti gjald enda  þar skil ar
ekki fram tali.  Á árun um 2004  og 2005
áætl aði skatt stjórinn  á Aust ur landi  um
10% gjald enda  á grunn skrá tekj ur  en  við

álagn ingu 2007  var hlut fall áætl aðra
komið  niður  undir 6%. Ein stakl ing ar  sem
ekki  skila fram tali  eru  þannig mis marg ir  í
hverju skatt um dæmi  sem bend ir  til  þess
að aðstæð ur  séu  á ein hvern  hátt ólík ar  í
umdæm un um.  Í  þessu sam bandi  má
benda  á  þróun áætl ana  í Aust ur lands um -
dæmi  á árun um 2004  og 2005  sem  má
hugs an lega  að ein hverju  leyti  rekja  til
erlends vinnu afls  í tengsl um  við virkj un
jök ul vatn anna norð an Vatna jök uls. 

Eins  og  gefur  að  skilja  eru flest ir  þeirra
sem  ekki  skila fram tali  í  stærstu umdæm -
un um, Reykja vík  og  á Reykja nesi, 8.715
og 4.556  við álagn ingu 2007. Einn ig  fá
marg ir áætl un  í Suð ur lands um dæmi,  eða
1.539. Skatt stjórinn  á Aust ur landi áætl aði
899 gjald end um tekj ur  við álagn ingu
2007.  Það  lítur  því  út  fyrir  að  fleiri  skili
ekki fram tali,  hvort held ur  er  almennt

Áætlanir
Á  hverju  ári  eru  ávallt  þó nokkr ir  sem  skila  ekki skatt fram tali  

á til sett um  tíma  eins  og  þeim  ber  lögum sam kvæmt. 
Skatt stjórar  áætla tekj ur þeirra  og  leggja  á  þá  skatta  og  gjöld. 
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talið  eða  að til tölu,  í  þeim umdæm um
þar  sem mest ur upp gang ur  hefur  verið  í
mann virkja gerð  og iðn aði  sem  krefst
aðflutts vinnu afls. 

Fleiri karl ar áætl að ir  en  konur
Ef  við reyn um  að ein angra hóp inn  sem
skil ar  ekki fram tali  þá  sjáum  við  að  þar  eru
mun  fleiri karl ar  en  konur.  Af  þeim 18.036
gjald end um  sem  voru áætl að ar tekj ur  árið
2007  voru 10.975 karl ar  og 7.061  kona.
Karl ar  á skatt grunns krá  voru 130.588  og
konur 123,357  þannig  að 8,4%  karla  og
5,7%  kvenna skil uðu  ekki fram tali  á til -
sett um  tíma.  Við  sjáum einn ig  að ein -
hleyp ing ar  eru lík legri  en  hjón  og sam -
búð ar fólk  til  að  skila  ekki fram tali  en tekj -
ur 12,8% ein hleypra  karla  og 7,9% ein -
hleypra  kvenna  voru áætl að ar. 

Ef skoð að  er  eftir  aldri  má  sjá  að karl ar
á aldr in um 20 -35  ára  eru lík leg ast ir  til  að
skila  ekki fram tali,  en  einn  af hverj um  tíu
í þess um ald urs hópi skil aði  ekki skatt -
fram tali. Ein hleyp ir karl ar  á aldr in um 30
til 50  ára  skera  sig nokk uð  úr,  en  einn  af
hverj um  sex ein hleyp um körl um  í þess um
hópi skil aði  ekki skatt fram tali.  Ef  við ein -
skorð um  okkur  við barn lausa ein hleypa
karla  þá skil uðu 13,3%  þeirra  ekki fram tali
og  einn  af hverj um  fimm  á ald urs bil inu
frá 30  til 50  ára skil aði  ekki fram tali. 

Um þriðj ung ur áætl ana  vegna
erlendra rík is borg ara
Þegar  það  er skoð að hvern ig  fjöldi útlend -
inga  í  hverju  umdæmi  hefur  áhrif  á  fjölda
þeirra  sem  fá áætl un  má  sjá  að skatt stjórar
áætla  á  flesta  í  þeim umdæm um  þar  sem
útlend ing ar  eru fjöl menn ast ir. Einn ig  er
athygl is vert  að  í umdæm um  þar  sem til -
tölu lega marg ir Íslend ing ar  fá áætl un gild -
ir  það  sama  um útlend inga. Skatt stjórarn -
ir  í Suð ur lands -, Reykja vík ur -  og Reykja -
nes um dæm um  áætla  á  flesta,  hvort  sem
litið  er  til Íslend inga  eða  erlendra rík is -
borg ara.

Það  vekur  athygli  hversu  stór  hópur
útlend inga skil ar  ekki fram tali.  Í Reykja vík
skil uðu 31,2%  erlendra rík is borg ara  ekki
skatt fram tali  árið 2007  og  sömu  sögu  er  að
segja  í Suð ur lands um dæmi  þar  sem 29,8%
útlend inga skil uðu  ekki fram tali.  Í Reykja -
nes um dæmi skil aði 22,1% útlend inga
ekki fram tali.  Á Aust ur landi  hefur ber -
sýni lega  verið  tekið  á þess um  málum  en
þar  voru 37,3% ein stakl inga  á skatt -
grunns krá  árið 2007 erlend ir rík is borg ar -
ar  en 11%  þeirra skil uðu  ekki fram tali  og
er  það  lægsta hlut fall áætl ana  meðal
útlend inga  á land inu  fyrir  utan Vest -
manna eyj ar. 

Sem  fyrr  segir áætl uðu skatt stjórar  á
18.036 ein stakl inga  við álagn ingu opin -

berra  gjalda  árið 2007  en  þar  af  voru 5.750
erlend ir rík is borg ar ar. Erlend ir rík is borg ar -
ar  voru  því  rúmur þriðj ung ur,  eða 31,9%,
þeirra  sem  ekki skil uðu skatt fram tali.
Skatt stjórar áætl uðu 7,1%  gjald end a  á
skatt grunns krá tekj ur  og  gjöld,  en  þar  af
voru 4,8% Íslend ing ar  og 2,3% erlend ir
rík is borg ar ar. Erlend ir rík is borg ar ar  voru
9,9% ein stakl inga  á  skrá  þannig  að 23%
þeirra skil uðu  ekki skatt fram tali  við álagn -
ingu opin berra  gjalda  árið 2007. 

Ekki  sama útlend ing ur  og
útlend ing ur
Nokk ur  munur  er  á skatt skil um  eftir rík is -
fangi gjald enda.  Ef skoð að  er  eftir þjóð erni
kemur  í  ljós  að 6,4%  karla  og 4,4%  kvenna
með  íslenskt rík is fang skil uðu  ekki fram -
tali. Útlend ing ar  voru  þannig  sýnu lík -
legri  til  að  skila  ekki fram tali  en Íslend ing -
ar.  Við álagn ingu 2007  voru 253.915  á
skatt grunns krá  en  þar  af  voru 25.377  með
erlent rík is fang. Erlend ir karl ar  eru  rétt
um helm ingi  fleiri  en erlend ar  konur,  en
22,2%  erlendra  karla  og 23,6%  erlendra
kvenna skil uðu  ekki fram tali  fyrir fram -
tals frest 2007. 

Nokk ur  munur  er  á skatt skil um
erlendra rík is borg ara  eftir þjóð erni.  Þannig
skil uðu 73%  þeirra 474 lett nesku  karla
sem  voru skráð ir  á skatt grunns krá  ekki
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Framtalsskil 2007 eftir kyni og ríkisfangi

Karlar Konur

Ríkisfang Ríki Áætlun Framtal Samtals Hlutfall Ríkisfang Ríki Áætlun Framtal Samtals Hlutfall

IS Ísland 7.278 106.631 113.909 6,4% IS Ísland 5.001 109.628 114.629 4,4%

PL Poland 929 5.963 6.892 13,5% PL Poland 233 1.845 2.078 11,2%

PT Portugal 269 762 1.031 26,1% DE Germany 262 457 719 36,4%

LT Litáen 334 603 937 35,6% DK Danmörk 220 468 688 32,0%

DE Germany 292 429 721 40,5% SE Svíþjóð    166 353 519 32,0%

CN China 46 591 637 7,2% LT Litáen 106 351 457 23,2%

DK Danmörk 224 375 599 37,4% PH Filippseyjar    38 326 364 10,4%

LV Latvia 349 125 474 73,6% TH Taíland    35 290 325 10,8%

GB Bretland 167 298 465 35,9% NO Noregur    91 195 286 31,8%

IT Italy 103 362 465 22,2% US Bandaríkin 106 174 280 37,9%

US Bandaríkin 106 311 417 25,4% FI Finland 57 132 189 30,2%

SE Svíþjóð    120 256 376 31,9% GB Bretland 62 112 174 35,6%

PH Filippseyjar    16 252 268 6,0% PT Portugal 24 136 160 15,0%

SK Slovak Republic 43 223 266 16,2% LV Latvia 42 110 152 27,6%

NO Noregur    56 116 172 32,6% RU Russian Federation 29 98 127 22,8%

FR Frakkland 70 101 171 40,9% FR Frakkland 54 71 125 43,2%

CZ Czech Republic 24 132 156 15,4% CN China 20 98 118 16,9%

TH Taíland    12 122 134 9,0% YU Júgóslavía    14 93 107 13,1%

ES Spain 53 72 125 42,4% VN Vietnam 7 88 95 7,4%

HR Croatia 10 113 123 8,1% RO Romania 31 61 92 33,7%

YU Júgóslavía    13 106 119 10,9% UA Ukraine 12 79 91 13,2%

PK Pakistan 4 101 105 3,8% NL Holland    25 64 89 28,1%

RO Romania 24 74 98 24,5% ES Spain 43 45 88 48,9%

CA Canada 22 76 98 22,4% IT Italy 32 49 81 39,5%

NL Holland    23 71 94 24,5% CA Canada 29 39 68 42,6%

Annað 388 1.318 1.706 22,7% Annað 322 934 1.256 25,6%

Útlendingar samtals 3.697 12.952 16.649 22,2% Útlendingar samtals 2.060 6.668 8.728 23,6%

Allir á grunnskrá 10.975 119.583 130.558 8,4% Allir 7.061 116.296 123.357 5,7%

Landsmenn allir 18.036 235.879 253.915 7,1%

fram tali  við álagn ingu 2007. Lit há ar  sem
ekki skil uðu fram tali  voru 937  þannig  að
35,6%  þeirra skil uðu  ekki fram tali. 40,5%
Þjóð verja skil uðu  ekki fram tali,  en 721
Þjóð verji  var  á skatt grunns krá  við álagn -
ingu 2007. Skatt skil Pól verja,  sem  er lang -
fjöl menn asti  hópur útlend inga  í land inu,
eru til tölu lega  góð sam an bor ið  við  ýmsa
aðra þjóð ern is hópa  en 13%  pólskra  karla
skil uðu  ekki fram tali  og 11,2%  pólskra
kvenna.

Ýmsar ástæð ur  fyrir áætl un um
Ýmsar skýr ing ar  eru  á  því  að erlend ir rík -
is borg ar ar  sem  eru skráð ir  á skatt grunn -
skrá  skila  ekki skatt fram tali.  Það  er  því
alls  ekki  hægt  að  draga  þá álykt un  af þess -

um upp lýs ing um  að útlend ing ar  séu
almennt lík legri  til  að  skila  ekki skatt fram -
tali.  Þegar  fram  líða stund ir  á vafa laust
nokk ur  hópur  þeirra  sem  ekki skil uðu
fram tali  fyrir  lok fram tals frests  eftir  að
ganga  frá  sínum  málum  og  skila fram tali.
Marg ir útlend ing ar  koma hing að  til tíma -
bund inn ar dval ar,  standa  skil  á stað -
greiðslu  eins  og  til  er ætl ast  en  athuga
ekki  að  ganga  frá fram tali  við brott för  og
fá  því áætl un.  Þá  eru  aðrir  sem  gera  sér ein -
fald lega  ekki  grein  fyrir  því  að  þeir  þurfa  að
skila skatt fram tali  hér  á  landi  þar  sem  þeir
telja  sig  vera skatt skylda  í  sínu heima -
landi.  Hér  getur  því  verið  um mis skiln ing
að  ræða  í ein hverj um til vik um.  Stór  hluti
þeirra  sem  fá áætl un  skila skatt fram tali  í

kæru fresti.  Nú  í  mars  höfðu 7.809  þeirra
18.036 gjald enda  sem skatt stjórar áætl -
uðu tekj ur  við álagn ingu  í  júlí  árið 2007
skil að fram tali,  eða 43,3%.  Þá  voru 15.252
fram telj end um  sem  enn  eru  á skatt skrá
áætl að ar tekj ur  árið 2005.  Nú  tæpum
þrem ur  árum  síðar  höfðu 9.577 skil að
skatt fram tali,  eða 62,8%.  Þegar  fram  líða
stund ir  má  því  búast  við  að  stór  hluti
þeirra fram telj enda  sem  voru áætl að ar
tekj ur  muni  skila skatt fram tali.

Betri skatt skil
Ef  litið  er fram hjá  þeim áhrif um  sem skil
erlendra rík is borg ar ar  hafa  þá  kemur  í  ljós
að fram tals skil  hafa  í  reynd batn að  frá
árinu 2000. Skatt stjórar áætl uðu 6%
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Framtalsskil 2007 eftir aldri, hjúskaparstöðu og kyni

Einhleypingar Samskattaðir Samtals

Aldur Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur

Framtal Áætlun Hlutfall Framtal Áætlun Hlutfall Framtal Áætlun Hlutfall Framtal Áætlun Hlutfall Framtal Áætlun Hlutfall Framtal Áætlun Hlutfall

15-20 8.942 853 8,7% 8.513 747 8,1% 6 0,0% 52 0,0% 8.948 853 8,7% 8.565 747 8,0%

20-25 10.536 1.257 10,7% 9.506 990 9,4% 666 13 1,9% 1.565 44 2,7% 11.202 1.270 10,2% 11.071 1.034 8,5%

25-30 8.567 1.271 12,9% 6.462 715 10,0% 3.590 80 2,2% 4.891 147 2,9% 12.157 1.351 10,0% 11.353 862 7,1%

30-35 5.880 1.171 16,6% 4.091 424 9,4% 5.998 248 4,0% 6.590 286 4,2% 11.878 1.419 10,7% 10.681 710 6,2%

35-40 4.428 897 16,8% 3.092 295 8,7% 6.436 279 4,2% 6.733 284 4,0% 10.864 1.176 9,8% 9.825 579 5,6%

40-45 4.139 890 17,7% 3.288 256 7,2% 7.250 336 4,4% 7.530 355 4,5% 11.389 1.226 9,7% 10.818 611 5,3%

45-50 4.054 735 15,3% 3.050 238 7,2% 7.335 326 4,3% 7.189 326 4,3% 11.389 1.061 8,5% 10.239 564 5,2%

50-55 3.237 553 14,6% 2.832 180 6,0% 6.908 299 4,1% 6.493 256 3,8% 10.145 852 7,7% 9.325 436 4,5%

55-60 2.359 374 13,7% 2.262 145 6,0% 6.133 246 3,9% 5.791 211 3,5% 8.492 620 6,8% 8.053 356 4,2%

60-65 1.674 196 10,5% 1.958 80 3,9% 4.878 176 3,5% 4.504 158 3,4% 6.552 372 5,4% 6.462 238 3,6%

65-70 1.184 118 9,1% 1.578 104 6,2% 3.436 111 3,1% 3.235 91 2,7% 4.620 229 4,7% 4.813 195 3,9%

70-75 1.095 123 10,1% 1.920 157 7,6% 3.072 97 3,1% 2.704 70 2,5% 4.167 220 5,0% 4.624 227 4,7%

75-80 1.088 93 7,9% 2.248 140 5,9% 2.588 61 2,3% 2.035 46 2,2% 3.676 154 4,0% 4.283 186 4,2%

80-85 835 54 6,1% 2.178 108 4,7% 1.518 31 2,0% 1.018 23 2,2% 2.353 85 3,5% 3.196 131 3,9%

85-90 565 40 6,6% 1.589 79 4,7% 675 21 3,0% 335 8 2,3% 1.240 61 4,7% 1.924 87 4,3%

90-95 261 20 7,1% 752 60 7,4% 163 2 1,2% 54 2 3,6% 424 22 4,9% 806 62 7,1%

95-100 47 2 4,1% 213 31 12,7% 30 0,0% 8 0,0% 77 2 2,5% 221 31 12,3%

100-105 10 1 9,1% 34 5 12,8% 10 1 9,1% 34 5 12,8%

>105 1 100,0% 3 0,0% 0 1 100,0% 3 0 0,0%

Samtals 58.901 8.649 12,8% 55.569 4.754 7,9% 60.682 2.326 3,7% 60.727 2.307 3,7% 119.583 10.975 8,4% 116.296 7.061 5,7%

Íslend inga tekj ur  árið 2000  en  nú  í  ár  voru
það 5,4% Íslend inga  á skatt grunns krá  sem
ekki skil uðu fram tali  fyrir fram tals frest.
Þetta  er fækk un  um  rúm 10%  á lands vísu.
Árang ur inn  er  mun  betri  í ein stök um
umdæm um. Skatt stjórinn  í Norð ur lands -

um dæmi  eystra áætl aði  á 2,8% gjald enda
sam an bor ið  við 4,1%  árið 2000.  Þeim  sem
trassa  að  skila fram tali  fyrir  lok fram tals -
frests  hefur  þannig fækk að  um 1,3  af
hundr aði,  sem  er fækk un  um 31,7%  á
tíma bil inu.  Hér  hefur  bætt  tækni gert

fram telj end um  kleift  að  skila skatt fram tali
í gegn um  netið  og árit un upp lýs inga,
stuðl að  að bætt um skatt skil um.
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Rík is skatt stjóri  hefur  gefið  út  nýtt  rit  í
skatta laga safni; Tekju skatt ur.  Um  er  að
ræða laga sam fellu  allra  laga, reglu gerða
og aug lýs inga  er  varða  beina  skatta  og
álagn ingu opin berra  gjalda. Ritið  er  miðað
við lög gjöf  sem  var  í  gildi 1. febrú ar 2008. 

Ritið  er  selt  í Penn an um-Ey munds son,
Bók sölu stú denta  og  hjá rík is skatt stjóra.

Und ir rit að ur  hefur  verið samn ing ur  milli
Íslands  og Mex íkó  til  að kom ast  hjá tví skött un
og  nær samn ing ur inn  til tekju skatta.
Helstu efn is at riði samn ings ins  eru  þau  að  samið

var  um 5% afdrátt ar skatt  af  arði  ef félag ið  sem mót tek ur
arð inn  á  a. m. k. 10%  í félag inu  sem greið ir arð inn,  en  í
öðrum til vik um  var  samið  um 15% afdrátt ar skatt.  Þá  var
samið  um 10% afdrátt ar skatt  af vöxt um  og þókn un um.

Í sér stakri  bókun  sem  gerð  var  í tengsl um  við samn ing -
inn  er  tekið  fram  að vext ir  af skipt i samn ing um ( back-to-
back  loans)  falli  ekki  undir  ákvæði 2.  mgr. 11.  gr. Einn ig  er
í  sömu  bókun  ákvæði  um  að tví skött un ar samn ing ur inn
komi  ekki  í  veg  fyrir  að samn ings ríki  geti  nýtt  sér  ákvæði
laga  um  lága eig in fjár mögn un. Sam kvæmt samn ingn um
er frá drátt ar að ferð (cred it met hod)  beitt  í  því  skyni  að
koma  í  veg  fyrir tví skött un.

Jafn framt  er  samið  um upp lýs inga skipti  á  milli land -
anna varð andi  þá  skatta  sem samn ing ur inn  nær  til  og  er
ákvæð ið efn is lega sam hljóða end ur skoð aðri 26.  grein
OECD mód els ins  frá 2005.  Í  þeirri end ur skoð un  var  bætt
við  nýrri 4.  mgr.  sem skyld ar samn ings að ila  til  að  láta  í  té
upp lýs ing ar  sé  þess  óskað  þótt  sá samn ings að ili  sem
afhend ir upp lýs ing arn ar  þurfi  ekki sjálf ur  á  þeim  að  halda
í skatta leg um til gangi.

Einn ig  var  bætt  við  nýrri 5.  mgr.  en sam kvæmt  henni
getur samn ings að ili  ekki neit að  að  afhenda upp lýs ing ar
ein göngu  vegna  þess  að  þær  séu  í  vörslu  banka  eða ann arra
fjár mála stofn ana.

Á  næstu mán uð um  munu stjórn völd  vinna  að full -
gild ingu samn ings ins  í  báðum samn ings ríkj um. Von ast  er
til  að samn ing ur inn  geti  komið  til fram kvæmda 1. jan úar
2009.

Nýtt 
skatta laga safn

Af frétta vef fjár mála ráðu neyt is:

Tví skött un ar samn ing ur við Mex íkó

S K A T T A L A G A S A F N

skattur

2 0 0 8

Lög um tekjuskatt,

staðgreiðslu opinberra gjalda,

staðgreiðslu skatts á fjármagns -

tekjur, tryggingagjald, útsvar, 

stjórnsýslulög og fleiri lög

ásamt reglugerðum og auglýsingum 

er varða beina skatta

og álagningu opinberra gjalda

Tekju



MOLAR Upplýsingatafla RSK
Staðgreiðsla opinberra gjalda 2008

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 2008 .................................................... kr.  1.143.362

Persónuafsláttur frá 1. janúar 2008
í einn mánuð ................................................................................ kr. 34.034
í hálfan mánuð .............................................................................. kr. 17.017
í 14 daga ...................................................................................... kr. 15.622
í eina viku ...................................................................................... kr. 7.811
Sjómannaafsláttur á dag .............................................................. kr. 874

Barnabætur 2008
Hámarksfjárhæðir

Hjón/sambúðarfólk
- með fyrsta barni .......................................................................... kr. 144.116
- með börnum umfram eitt .......................................................... kr. 171.545
- ótekjutengd viðbót v/barna yngri en 7 ára ................................ kr. 57.891
Einstæðir foreldrar
- með fyrsta barni .......................................................................... kr. 240.054
- með börnum umfram eitt ............................................................ kr. 246.227
- ótekjutengd viðbót v/barna umfram eitt
og yngri en 7 ára............................................................................ kr. 57.891

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. 1/2008
Kílómetragjald, gildir frá 1. 4. 2008

Almennt gjald, af fyrstu 10 þ.km, pr. km: ...................................... kr. 76,20

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. 5/2007 
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%

Upp bót  á eft ir laun 
Fjár mála ráð herra  mun  á  næstu  dögum
mæla  fyrir  átta frum vörp um  til  laga  sem
sam þykkt  hafa  verið  af rík is stjórn  og þing -
flokk um stjórn ar flokk anna.  Þar  á  meðal  er
frum varp  til  laga  um upp bót  á eft ir laun.
Frum varp ið  er  útfærsla  á yfir lýs ingu rík is -
stjórn ar inn ar  frá 5. desem ber 2007  þess
efnis  að rík is sjóð ur  muni  tryggja  að elli líf -
eyr is  þegar  fái  að lág marki 25 þús und krón -
ur  á mán uði  frá líf eyr is sjóði,  að við bættri
upp bót  á eft ir laun,  frá 1.  júlí 2008. Er
frum varp inu  ætlað  að  hrinda þess um
áform um  í fram kvæmd  og  bæta  kjör
þeirra  sem  fá tak mark að ar  eða  engar
greiðsl ur  úr líf eyr is sjóð um.

Sam kvæmt  þessu frum varpi verð ur út -
hlut un  bótanna  í hönd um skatt stjóra  sem
ann ast útreikn ing  og ákvörð un  þeirra.
Þær  verða greidd ar  út mán að ar lega  og  í
fyrsta  skipti  eftir álagn ingu opin berra
gjalda 2008,  en  við ákvörð un  þeirra  er
tekið  mið  af upp lýs ing um  á skatt fram tali
vegna tekju árs ins 2007.

Starfshópur um virðis -
aukaskatt
Starfs hóp ur  undir  stjórn Krist ín ar Norð -
fjörð skrif stofu stjóra  á skatt stof unni  í
Reykja vík  hefur skil að  áliti  um áætl an ir  í
virð is auka skatti. Til lög ur starfs hóps ins
voru kynnt ar  á skatt stjóra fundi  í jan úar
2008  en  þar  er  um  mjög rót tæk ar hug -
mynd ir  að  ræða.  Í  þeim  felst eink um  að
synja mönn um  um heim ild  til  að  vera  á
virð is auka skatts skrá  ef  ekki  er stað ið  skil  á
skýrsl um  og  öðrum gögn um. Rík is skatt -
stjóri  og Fjár mála ráðu neyt ið  hafa til lög ur
starfs hóps ins  til athug un ar.
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