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Einföldun framtalsskila
Álagn ingu opin berra  gjalda ein stakl inga gjald ár ið 2008  er  nú  lokið. Lang flest ir gjald enda skil uðu skatt fram tali  sínu

raf rænt  og  nær  allir  gátu  notið  þess  að  á fram tals form in  höfðu  verið færð ar  inn  þær upp lýs ing ar  sem skattyf ir völd -

um  eru til tæk ar.  Stöðugt  hefur  verið  unnið  að  því  á und an förn um  árum  að auð velda fram tals gerð ina  hjá ein stakl -

ing um,  en  þó  má  finna  enn frek ari sókn ar færi. 

Það  eru  nær  tveir ára tug ir  frá  því  að skattyf ir völd  hófu  að  leita  leiða  til  að ein falda fram tals skil.  Um  langt ára bil

þok að ist  málið  lítið  sem ekk ert  og  það  var  ekki  fyrr  en  rétt  fyrir síð ustu alda mót  sem árit un launa upp lýs inga  inn

á fram töl  hófst  og  í kjöl far ið  fylgdu upp lýs ing ar  um fast eign ir, bif reið ar, skuld ir  vegna íbúð ar kaupa  o.fl.  Á  sama  tíma

hóf ust raf ræn fram tals skil. Ekk ert  hefur  hins  vegar þok ast  í  þá  átt  að skattyf ir völd  geti  lokið fram tals gerð inni

end an lega,  þar  sem banka upp lýs ing ar  hafa  ekki  verið afhent ar skattyf ir völd um  til árit un ar  á fram tals eyðu blöð,  með

sama  hætti  og  aðrar upp lýs ing ar. 

Ýmis legt  annað  hefur  þó áunn ist  á síð ustu miss er um.  Þar  ber  hæst  að fram telj end um  hefur  verið  gert  kleift  að

senda raf rænt upp lýs ing ar  úr heima banka  yfir  á skatt fram tal  sér  til þæg inda,  auk  þess  sem með ferð  slíkra upp lýs -

inga  hefur  að  sama  skapi  orðið  mun örugg ari.  Ljóst  er  þó  að  stíga  þarf  mun ákveðn ari  skref  á  næstu  árum  í  þá  átt

að  útbúa fyr ir fram gert skatt fram tal.  Þar  er vissu lega  fleiri  en  ein  leið  fær. Nokkr ir áhuga verð ir mögu leik ar  eru  nú

til athug un ar  hjá rík is skatt stjóra  sem  eiga  það samm erkt  að auð velda fram tals gerð ina  og  létta  af  hinum  almenna

borg ara umstang inu  sem fylg ir  því  að  sinna lög boð inni fram tals skyldu.

Í  fyrsta  lagi  er  verið  að  vinna  að  því  að fram telj end ur  geti  á auð veld an  hátt  veitt skattyf ir völd um  umboð  til  að

sækja  allar banka upp lýs ing ar  til  að  færa  inn  á skatt fram töl  á  sama  hátt  og  aðrar upp lýs ing ar.  Í  öðru  lagi  er  unnið

að  því  að  bæta  skil  á launa upp lýs ing um  til árit un ar  á skatt fram töl.  Ætíð  hafa  t. d.  verið nokk ur  brögð  að  því  að launa -

upp lýs ing ar ber ist  of  seint  og  sú seink un  getur  veikt  þann grund völl  sem árit un fram tals upp lýs inga bygg ist  á  og

þar  með fyr ir fram gerð skatt fram töl.  Í  þriðja  lagi  er  til athug un ar  að ein falda útfyll ingu nokk urra fylgi blaða,  svo  sem

um kostn að  á  móti öku tækja styrk  og dag pen ing um  auk  þess  sem til grein ing  ýmissa upp lýs inga  sem  gera  þarf  grein

fyrir  á fram tali verð ur  gerð létt ari.  Í  fjórða  lagi stend ur  til  m. a.  að viss um skil yrð um upp fyllt um  að  velja fyr ir fram -

skil greind an  hóp fram telj enda  og ann ast  fyrir  hann fram tals gerð,  sem kall aði ein ung is  á stað fest ingu við kom andi

á  að upp lýs ing ar  á fram tal inu  væru tæm andi.  Þetta  verður reynt  innan  tíðar  sem tilraunaverkefni í tveim ur skatt -

um dæm um, Norð ur lands um dæmi  eystra  og  í Vest manna eyj um.

Það  hefur  tekið  lengri  tíma  fyrir Íslend inga  en frænd ur  okkar  á Norð ur lönd um  að ein falda fram tals gerð ina  í  sama

mæli  hvað  þá  að  fella  niður  skyldu  til  að  telja  fram  til  skatts. Ástæð ur  þessa  eru  m. a.  að sjálf virk afhend ing banka -

upp lýs inga  hefur  ekki tíðk ast hér lend is.  Með áform um  um frek ara sam starf  við fjár mála stofn an ir  eru  líkur  á  að  það

tak ist  að auð velda almenn ingi  að  senda banka upp lýs ing ar  beint  til skattyf ir valda  vegna fyr ir fram gerðra skatt fram -

tala.  Með  þeim  hætti  er  talið  að jafn vel geti  þorri launa manna  með  þeim  hætti losn að  undan fram tals gerð  á  sams

konar  hátt  og ann ars stað ar  á Norð ur lönd um.

Ljóst  er  því  að hlut verk skattyf ir valda  mun sam kvæmt fram an sögðu breyt ast  mjög veru lega  á  næstu  árum  ef

áætl an ir  um ein föld uð fram tals skil  ganga  eftir.  Þannig  eru einn ig  líkur  á  að áætl un um  fækki  og hag skýrslu gerð  hins

opin bera  verði  þar  með örugg ari. Síð ast  en  ekki  síst  myndi  þetta  skapa fram telj end um  mikil þæg indi  og  væri  án

efa  eitt  stærsta skref ið  frá upp hafi  sem stig ið  hefði  verið  við  að  veita almenn ingi  góða þjón ustu.

Skúli  Eggert  Þórðarson

L E I Ð A R I N N
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Viðtalið:

Veit allt um
geimréttarsamninga
Kristín Völundardóttir sýslumaður á Ísafirði hefur
sinnt margvíslegum verkefnum fyrir hið opinbera
frá því hún lauk námi. Síðustu ár hefur hún starfað
sem sýslumaður auk þess sem hún stýrði
sameiningu lögreglunnar á Vestfjörðum. Í blaðinu
er viðtal við Kristínu þar sem umfjöllunarefnið er
hið erilsama starf sýslusmannsins. Sjá bls. 4.

Í takt við tímann 
- þjónustuver ríkisskattstjóra

Nýlega var opnað þjónustuver hjá ríkisskattstjóra
en það er nýjung í þjónustu skattyfirvalda hér á

landi. Í blaðinu fjallar Esther Sigurðardóttir um
verkefni þjónustuversins og einnig kemur hún inn á

hvernig sambærileg þjónusta er innt af hendi hjá
nágrannaþjóðum okkar. Sjá bls. 10.

Skattur eða eignarnám
- Gudmundsson case -
Í þessari grein lýsir Jóhannes Hraunfjörð
sagnfræðingur átökunum sem áttu sér stað við
upptöku stóreignaskattsins hér á landi um miðbik
síðustu aldar. Sjá bls. 28.

Álagningin 2008
Páll Kolbeins hefur unnið hina árlegu

greiningu úr tölunum. Sjá bls.  39.
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Veit allt um 
geimréttarsamninga

–  Viðtalið  – 
Kristín Völundardóttir sýslumaður á Ísafirði
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Áhuga vert sér nám
Þú vald ir  þér nokk uð sér stakt fram halds nám
og  svona  í  ljósi  þess  hvers  vegna vald ir  þú
sýslu manns starf ið?
Eftir  að  ég útskrif að ist 1992  frá laga deild -
inni  fór  ég  í fram halds nám erlend is  þar
sem  ég  lagði  stund  á  flug -  og geim rétt.  Ég
lauk  því  námi  á  árinu 1994  og  var  þá  fyrsti
Íslend ing ur inn  sem útskrif að ist  með mast -
ers gráðu  á  þessu  sviði. 

Reynd ar  fékk  ég  ekki  starf  þar  sem  ég
gat  nýtt  mennt un mína  á  þessu  sviði  eftir
heim komu,  enda þurf um  við  ekki sér fræð -
inga  hér  í geim rétti,  en  það  nám  fylgdi
flug rétt in um. Ég  lærði  allt  um loft ferða -
samn inga  og bóta rétt ein stakl inga
í flug ferð um  o. þ. h.  og  það  var  í
raun inni  það  nám  sem  ég sótt ist
eftir.  Auð vit að  lærði  ég  líka  allt  um
geim rétt ar samn inga  og  hver rétt ar -
staða  þín  er  ef  þú  ert  úti  í geimn -
um.  Ég  verð  þó  að við ur kenna  að
það  er  farið  að  snjóa örlít ið  yfir
þekk ingu  mína  vegna notk un ar -
leys is.

Að  loknu  námi  fór  ég  að  vinna
hjá rík is vald inu  og  hef  unnið  þar
sleitu laust  síðan, allt af  undir dóms -
mála ráðu neyt inu. Ég byrj aði  hjá
sýslu mann in um  í Kópa vogi  sem
lög lærð ur full trúi,  var  þar  í  fimm
ár, starf aði  síðan  í  nokkra mán uði
hjá rík is lög reglu stjóra  þar  sem  ég
starf aði  hjá útlend inga eft ir lit inu  sem  var
þá  deild  innan rík is lög reglu stjóra. Árið
1999  var útlend inga eft ir lit ið skil ið  frá 
rík is  lög reglu stjóra  og með  þeim aðskiln aði
fylgdi  ég.  Ég starf aði  í  fimm  ár  hjá  útlend -
inga eft ir lit inu  eftir  það  og  á  því tíma bili
skipti stofn un in  um  nafn  og heit ir  nú
Útlend inga stofn un.  Ég starf aði  svo  í
Dóms mála ráðu neyt inu  í  eitt  ár  eða  þar
til   í árs byrj un 2006  þegar  ég  var skip uð
sýslu mað ur  á Hólma vík. Ég  fékk  síðan
það verk efni  að  stýra sam ein ingu lög regl -
unn ar  á Vest fjörð um  og  að  því verk efni
loknu  var  ég skip uð sýslu mað ur  á Ísa firði.
Það  má  því  segja  að  strax  eftir  útskrift  hafi

ég  hafið und ir bún ing  minn  að  því  að
verða sýslu mað ur,  þó  það  hafi  ekki  verið
með vit uð ákvörð un.

Fjöl breytt  starf
Hvern ig  starf  er  að  vera sýslu mað ur?
Sýslu manns starf ið  er  mjög fjöl breytt  en
sýslu mað ur  er  eins  og flest um  er kunn ugt
umboðs mað ur rík is valds  í hér aði.  Fólk  á
að  geta  komið  á sýslu skrif stof una  og  leyst
flest,  ef  ekki  öll  sín  mál,  sem  varða  ríkið
sem  heild.  Við  erum auð vit að  ekki  með
alla mála flokka  eða  öll  erindi,  en  við  erum
með  marga. Inn heimta opin berra  gjalda  er
stór  hluti  af  því,  en  við  erum  með  meira

held ur  en  það.  Við  erum umboðs menn
Trygg inga stofn un ar,  með inn heimtu
einka  að ila  og lög að ila  á kröf um,  sjáum
um sifja mál efni, mál efni  sem  snúa  að
börn um,  til  dæmis með lag  og for ræð is -
mál,  og  svo auð vit að skiln aði, sam búð ar -
slit  og  við höld um  utan  um frá gang dán -
ar búa.  Við  sjáum einn ig  um þing lýs ing ar
sem  eru  mjög mik il væg ar,  bæði  fyrir ein -
stakl inga  og lög að ila,  þ. e. skrán ingu rétt -
inda skjala  yfir fast eign um  og lausa fé,  en
það  er heild stæð  skrá  yfir land ið  allt  sem
held ur  utan  um  þau rétt indi.  Þá  erum  við
með  ýmis  konar leyfa út gáfu  og  er  þar  helst
að  nefna öku skír teini, mót töku  og skrán -

ingu vega bréfaum sókna  og dval ar leyfa
erlendra rík is borg ara.  Það  eru  í  raun  mjög
marg ir þætt ir  sem sýslu menn ann ast  fyrir
rík is vald ið  og  það  er  stefna Sýslu manna -
fé lags ins  og sýslu manna  að  auka  þetta
hlut verk. Fram tíð ar sýn  okkar  er  að  fólk
geti  komið  til sýslu manns  og  leyst  flest  sín
mál  á  einum  stað  þannig  að  það  verði
sem þægi leg ast, sér stak lega fyrir  þá  sem
þurfa  að  koma  langt  að  til  að  sinna  sínum
erind um. 

Segja má  að  þetta  hafi  mikið  breyst  á
síð ustu 10 -15  árum  þar  sem  nú  orðið  er  þó
nokk uð  af erind um  leyst  í gegn um  síma.
Gjald end ur  sem  eru  í van skil um  með

opin ber  gjöld sín  koma t.d. ekki
oft hing að  til  mín.  Það  eru frek ar
stóru  málin  þar  sem aðgerð ir  eru
hafn ar  að  fólk  vill  fá  að  ræða
málin  við sýslu mann,  en  almennt
séð  þá geng ur  þetta ágæt lega. 

Inn heimt an end ur spegl -
ar efna hags ástand ið
Nú  eru van skila gjöld in,  eins  og  t. d.
drátt ar vext ir, óheyri lega  há  og  að
sama  skapi  er  ekki  mikið svig rúm  til
samn inga,  þannig  að gjald end ur virð -
ast nán ast  vera  í von lausri  stöðu
þegar  svona stend ur  á. Vant ar  ekki
ein hver  úrræði  þarna  fyrir  þá  sem
virki lega  vilja  vinna  sig  út  úr fjár -
hags erf ið leik um?

Það  hefur vit an lega  verið  gott lands lag  í
þjóð fé lag inu  hvað varð ar pen inga mál in
en  það  er spurn ing  hvað ger ist  núna  þegar
mikl ar svipt ing ar  eru  á fjár mála mörk uð -
um  en  það skil ar  sér  til heim ila  á  þann  veg
að  það  verða van skil.  Það veld ur  ekki  bara
tregðu  í inn heimtu held ur auk ast inn -
heimtu að gerð ir   hjá  okkur á  annan  hátt  og
þar  á  ég  við fjár náms beiðn ir einka að ila
og lög að ila,  bæði toll stjóra, lög manns -
stofa  og  banka.  Þetta vind ur  upp  á  sig
þannig  að  tregða  í inn heimtu  hjá rík inu
end ur spegl ast  í  því  að  það auk ast nauð -
ung ar söl ur,  það auk ast gjald þrota skipti. 
Leik regl urn ar varð andi van skil in  setja

Kristín Völundardóttir gegnir starfi sýslumanns á Ísafirði, en það embætti
sinnir einnig lögreglustjóraembætti sem nær yfir allan Vestfjarðakjálkann.
Kristín er lögfræðingur frá Háskóla Íslands, en að auki á hún að baki nám í

flug- og geimrétti. Hér  á eftir fer viðtal við Kristínu þar sem hún fjallar vítt og
breitt um sýslumannsstarfið. 

Það eru í raun mjög
margir þættir sem

sýslumenn annast fyrir
ríkisvaldið og það er

frekar stefna hjá
sýslumönnum að auka

þetta hlutverk



6 TÍUND

okkur  mjög þröng an  ramma  og  við  höf -
um  ekki stór an samn ings grund völl. Þú
greið ir  allt,  það  er eng inn afslátt ur  af  því,
og  á samn ings tím an um  koma  til þess ir
drátt ar vext ir  og van skila gjöld.  Við  höfum
ákv eðn ar leið bein ing ar regl ur  til  að
fara  eftir  og  ef  við  ætlum  að  fara  að
breyta  út  frá  þeim  í ein hverj um
til fell um  þá skekk ir  það mynd ina
gagn vart  öðrum  og auð vit að verð -
ur  að  gæta jafn ræð is  í  þessu  sem
öðru.  Svo  er  það  eins  og  við þekkj -
um  að  það  eru allt af ein hverj ir
svartir sauð ir  sem  aldrei  greiða
neitt  fyrr  en  við  mætum  með  gula
borð ann  til  að  loka.  Þá  fyrst  er
rokið  til  að  bjarga hlut un um.

Áætl an ir sam eig in legt 
vanda mál
Nú stend ur  fyrir  dyrum   að end ur -
skoða vinnu ferli áætl ana  og  leita  úrræða  til
að  bæta skatt skil  með  það  fyrir  augum  að
fækka  þeim.  Þetta  á  jafnt  við  um  beina  og
óbeina  skatta.  Ætti  þetta  ekki  að  bæta skil in
hjá inn heimtu mönn um  ef  vel  tekst  til?
Við finn um  mikið  fyrir áætl un um  í virð is -
auka skatti  og sér stak lega  eru þess ar áætl an -
ir  á fyr ir tæki  sem  eru  ekki  í  rekstri  að  gera

okkur erf itt  fyrir.  Við  gerum  það  sem  við
getum  til  að  hvetja  til  að þess um fyr ir tækj -
um  sé slit ið. Regl urn ar  í kring um  slit fyr ir -
tækja  eru flókn ar  og erf ið ar.  Við  erum  ekki
í  þeirri  aðstöðu  að  við  getum  eða  megum

aðstoða  fólk  við  það.  Fólk  hefur til hneig -
ingu  til  að  láta  þetta  danka, hluta fé lag ið  er
bara  látið  rúlla  og  engu  er skil að. Þess ar
áætl an ir  skapa  síðan gíf ur lega  vinnu  fyrir
okkur  auk  þess  sem  þetta  gefur  ranga  mynd
af inn heimtu ár angri emb ætta.  Það  er
slæmt  til  þess  að  hugsa  að  þetta  skuli  þurfa
að  ganga  svona,  þar  sem  við  vitum  að  í

flest um til fell um  er  um  að  ræða  fólk  sem
aldrei  mun  klára  sín  mál,  hefur  hvorki  vilja
né  getu  til  þess. 

Á  svona  svæði  eins  og  hér  þar  sem flest -
ir  þekkja  vel  það  umhverfi  sem  þeir  starfa

í,  þ. e.  bæði sýslu mað ur inn  og
skatt stjórinn,  þá  veistu  að  ef  þú
ert  að  leggja  háar fjár hæð ir  í  gjöld
á fyr ir tæki  sem  ekki  er  í  rekstri  þá
veld ur  það  ómældri fyr ir höfn  og
miklu erg elsi, væg ast  sagt.  Þegar
svo  er  komið  að árang urs lausri
inn heimtu  þá  hefur skatt stjóri
engin  úrræði  og  sama  á  við  um
sýslu mann.

Samsköttun þýðir
sameigin leg ábyrgð
Nú  eru sifja mál  á  ykkar  könnu  og
það fær ist allt af  í auk ana  að  fólk  búi
saman  í  óvígðri sam búð.  Hefur  þetta

fjöl skyldu form  í  för  með  sér ein hver sér stök
vanda mál varð andi inn heimt una  þar  sem
ekki  gilda endi lega  sömu regl ur  hjá sam býl is -
fólki  og  hjá hjón um  að  því  er varð ar  ábyrgð  á
skatt greiðsl um? 
Sam búð ar fólk  sem  óskar  eftir  að  vera sam -
skatt að  gerir  sér  oft  ekki  grein  fyrir  því
hvað  það  er  að gang ast  undir,  fyrr  en  of

Kristín ásamt starfsfólki sýslumannsembættisins á Ísafirði

Eðlilega leitar fólk eftir
því að vera skattlagt á

sem hagstæðastan hátt,
en það áttar sig ekki á

því að það felst sáralítið, 
ef nokkuð hagræði, 

í samsköttun
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seint.  Þá  eru skuld irn ar  kannski orðn ar
mjög  háar, jafn vel  án vit und ar  þess sam -
búð ar að ila  sem  situr  eftir  í  súpunni  þegar
upp  er stað ið.  Oft fylg ir þess um erf ið leik -
um skiln að ur  og skuld in fylg ir  þeim aðil -
an um  sem  er aflögu fær,  þó  svo  hann  hafi
ekki með vit að stofn að  til  þeirra  í upp hafi.
Þegar  svona  er  komið  þá  fer  fólk  fyrst  að
afla  sér upp lýs inga  hvað  í  þessu  felst,  það
er þess ari  ábyrgð  sem  það  hefur geng ist
undir  með  því  að  óska  eftir sams kött un.
Þarna  finnst  mér spurn ing  hvort  ekki  megi
upp fræða almenn ing  betur  að  því  er  þetta
varð ar  og  í  raun gild ir  það  sama  um  fólk  í
hjú skap, sams kött un  þýðir sam eigin leg
ábyrgð.

Ég  held  að til fell ið  sé  að  fólk  haldi  að
það  fylgi  því ein hverj ir kost ir  að  vera sam -
skatt að,  sem  er  í raun inni  ekki  nema  í und -
an tekn inga til fell um. Eðli lega leit ar  fólk
eftir  því  að  vera skatt lagt  á  sem hag stæðast -
an  hátt,  en  það  áttar  sig  ekki  á  því  að  það
felst sára lít ið,  ef nokk uð hag ræði  í sams -
kött un.  Hins  vegar  er  það sam ábyrgð in
sem  er veiga mesti þátt ur inn  við sams kött -
un ina,  þ. e.  þú  ert  að gang ast  undir  ábyrgð
á skött um sam búð ar að il ans.

Gott sam fé lag, fjöl breytt
mann líf
Mál efni útlend inga  hafa  verið  mikið  til
umræðu síð ustu mán uði,  kemur  ekki  til  kasta
sýslu manns  ef  ekki  er  fylgt  öllum  þeim regl um
sem  snúa  að  því  að  hafa  erlenda rík is borgara
í  vinnu?
Lög reglu stjór ar  sjá  um  að útlend ing ar  hafi
til skil in dval ar leyfi  og  að atvinnu rek end -
ur  hafi til skil in  leyfi  til  að  hafa útlend -
inga  í  vinnu,  þannig  að  við  erum eft ir -
lits að il ar varð andi  þann  þátt.  Við  förum
reglu lega  í eft ir lits ferð ir  í fyr ir tæki  um
allan Vest fjarða kjálk ann  og könn um
þetta.  Ef  í  ljós  kemur  að  það  er skort ur  á til -
skild um leyf um  þá til kynn um  við Útlend -

inga stofn un  það og vinnu veit and inn  fær
að sjálf sögðu ábend ingu.  Við  fórum  í
svona  átak  fyrir ára mót  og  það  kom ýmis -
legt  í  ljós,  svona  eins  og geng ur,  en  það
hefur  allt  verið leið rétt.  Þeir útlend ing ar
sem  eru  í umdæm inu  eru  fyrst  og  fremst
rík is borg ar ar  frá  EES ríkj um  og  því  má
segja  að  það  sé  lítið  mál  fyrir  okkur  að
leysa  úr  því  ef  í  ljós  kemur  að  þeir  hafa
ekki feng ið dval ar leyfi. 

Við  höfum  lengi  haft  mikið  af útlend -
ing um  hér  í  þessu  umdæmi  og  þeir  hafa
flest ir aðlag ast  vel  og  komið  sér  vel  fyrir.
Hér  er  t. d.  mikið  af Pól verj um  sem  hafa
komið síð ustu  ár,  en  fyrir  var nokk uð  af
rík is borg ur um  frá ríkj um  utan  EES  og  þeir
eru komn ir  til  að  vera.  Þeir  hafa  líka  reynt
að  fá hing að ætt ingja  sína  og  það  er auð -
vit að skilj an legt.  Þegar  á  allt  er  litið  myndi
ég  segja  að  hér  væri  mjög  gott sam fé lag,
hér  er  góð sam setn ing  af Íslend ing um  og
útlend ing um,  þó sam setn ing in  sé nokk uð
svæð is bund in  eins  og  gefur  að  skilja.

Stjórn sýslu hús ið spar ar spor in
Hér  á Ísa firði  er  stórt  og glæsi legt stjórn sýslu -
hús.  Það hlýt ur  að  fela  í  sér  mikið hag ræði
fyrir  þá  sem  þurfa  að  leita  til  hins opin bera?
Hér  í Stjórnsýsluhús inu  eru bæj ar skrif -
stof urn ar,  sem  auk verk efna  sem bæj ar -
stjórn  þarf  að  sinna,  hafa  á  sinni  könnu  að
þjón usta Þjóð skrá. Skatt stof an  er  hér  til
húsa, einn ig Sigl inga mála stofn un  og  svo
er  hér  líka trygg inga fé lag.  Þegar  fólk  þarf
að  sinna  sínum hefð bundnu erind um  þá
þarf  það  bara  að  koma  í  þetta  hús.  Þetta
auð veld ar auð vit að  öll sam skipti  á  milli
þess ara stofn ana  en  fyrst  og  fremst  er  þetta
til hag ræð is  fyrir  hinn  almenna borg ara,
sér  í  lagi  fyrir  þá  sem  koma  langt  að.

HE

Karlotta Rut heimsækir
mömmu í vinnuna
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Sum ar fund ir skatt stjóra  eru haldn ir  til
skipt is  í skatt um dæm un um,  öðrum  en
Reykja vík.  Að  þessu  sinni  var fund ur inn
hald inn  í Vest ur lands um dæmi,  nánar til -
tek ið í Stykk is hólmi dag ana 2. – 4.  júlí.  Þar
hafa skatt stjórar fund að  einu  sinni  áður
fyrir rösk um ára tug.  Umsjón  og skipu -
lagn ing fund ar ins  var  í hönd um rík is -
skatt stjóra  og Fjár mála ráðu neyt is ins.

Flutt  voru 14  erindi  um skatta leg mál -
efni, áherslu r Fjár mála ráðu neyt is ins,
vænt  an  leg ar laga breyt ing ar  ásamt um -
fjöll un  um rekstr ar mál efni stofn ana skatt -

yf ir valda.  Af  hálfu rík is skatt stjóra  var eink -
um fjall að  um  hinn fag lega  þátt skatt -
fram kvæmd ar inn ar, efn is regl ur tekju -
skatts ins  og virð is auka skatts ins.  Stefnt  er
að auk inni  áherslu  á sam ræm ingu skatt -
fram kvæmd ar inn ar. Nokk ur  umræða  var
um hvern ig  haga  bæri ein föld un  á fram -
tals gerð  en  þrjú erind anna fjöll uðu  um
það verk efni.  Þá  gerði skatt rann sókn ar -
stjóri  grein  fyrir rann sókn um skatt svika,
m. a. upp runa  mála. Enn frem ur  var  farið
yfir skatt eft ir lit  og vænt an lega áherslu -
þætti  á  þeim vett vangi.  Af  hálfu skattyf ir -

valda  höfðu fram sögu  þau  Skúli Egg ert
Þórð ar son, Ingv ar  J. Rögn valds son, Brynd -
ís Kristj áns dótt ir,  Jens  Þór Svans son, Aðal -
steinn Hákon ar son,  Elín  Alma Art hurs -
dótt ir,  Jón Guð munds son,  Ingi  Tómas
Björns son  og  Karl  Óskar Magn ús son.
Fund ar menn  voru 43  að  tölu.  Þá  hélt
Skatt stjóra fé lag  Íslands aðal fund  sinn  við
sama tæki færi.

Síð ari funda rdag inn  hafði Fjár mála -
ráðu neyt ið  umsjón  með fund in um  og
höfðu fram sögu  þau Bald ur Guð laugs son,
Marí anna Jón as dótt ir, Ang an týr Ein ars -

Sum ar fund ur skatt stjóra 
hald inn  í Stykk is hólmi

Skatt stjóra fund ur sum ar ið 2008  er nýaf stað inn.  Um  er  að  ræða árleg an við burð  þar  sem
skatt stjórar, rík is skatt stjóri, skatt rann sókn ar stjóri  og  helstu sam starfs menn  þeirra  koma

saman  til  að  fara  yfir verk efni líð andi stund ar  og  horfa  til  næstu  ára. Sum ar fund ir 
skatt stjóra  eru  eins  konar upp skeru lok  þegar álagn ing opin berra  gjalda ein stakl inga 

ligg ur  fyrir  og  eru  þeir fund ir  mun fjöl menn ari  en  aðrir skatt stjóra fund ir. 

Við upphaf fundarins í Stykkishólmi.
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son, Þórð ur Reyn is son  og  Ingvi  Már Páls -
son.  Þar  voru  m. a.  kynnt  þau mál efni  sem
ráðu neyt ið  hefur  haft  á  sinni  könnu  að
und an förnu  og  hvað  væri  helst  á döf inni. 

Gest gjafi fund ar ins, Stef án Skjald ar son
skatt stjóri Vest ur lands um dæm is,  bauð
fund ar mönn um  upp  á dægra stytt ingu
þegar  hlé  var  gert  á fund ar störf um.  Farið

var  í göngu ferð  um  gamla  bæinn  í Stykk is -
hólmi  undir leið sögn Ein ars Karls son ar  og
síðar  var  siglt  út  í Flat ey  þar  sem Sig ur mar
K. Alberts son hæsta rétt ar lög mað ur  sagði
fund ar mönn um  frá eyj unni,  sögu henn ar
og  íbúum.

Á fund in um  voru  þrír nýskip að ir skatt -
stjórar,  þau  Hanna Björns dótt ir, Stein þór

Har alds son  og  Rósa  Helga Ing ólfs dótt ir.
Öll  voru  boðin vel kom in  í  hóp skatt stjóra.
Þá  voru frá far andi skatt stjóra Vest fjarða -
um dæm is, Guð rúnu  Björgu Braga dótt ur
þökk uð  störf henn ar und an far in  ár  en
hún hverf ur  nú  til ann arra  starfa.

SEÞ

Jóhannes Jónsson og Haraldur Hansson. Skattstjórarnir Rósa Helga Ingólfsdóttir og Hanna Björnsdóttir.
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Á  árinu 2007  var haf inn und ir bún ing ur  að
stofn un þjón ustu vers rík is skatt stjóra sem
var svo form lega  opnað  þann 17.  apríl
2008.  Þar  vinna  nú fimm starfs menn  auk
deild ar stjóra. Aðstað an  er  björt  og fal leg
og  rýmið  gott. Þjón ustu ver ið  sér  um  alla
mót töku við skipta vina emb ætt is ins  og
leit ast  við  að  leysa  sem  flest  erindi,  bæði
þeirra  sem  koma  á staðinn  og  þeirra  sem
hafa sam band gegn um  síma  eða  net.

Nokkr ar breyt ing ar  voru gerð ar  á sím -
kerfi emb ætt is ins  til að lag a það  að starf -
semi þjón ustu vers ins.  Skiptiborð var aflagt
og  eru   öll sím töl  og almenn ur tölvu póst -
ur nú  afgreidd  í þjón ustu veri. 

Þjálf un þjón ustu full trúa  fólst  bæði  í
starfs þjálf un  á  hinum  ýmsu svið um 
emb ætt is ins  og  fjölda nám skeiða,  bæði

inn an húss  sem  utan.  Segja  má  að rekst ur
þjón ustu vers ins  hafi tek ist  vonum fram ar
og  er  almenn  ánægja  með  þá  reynslu  sem
komin  er. Til koma þjón ustu vers ins  hefur
haft  í  för  með  sér  að  mun  meiri vinnu -
frið ur  hefur skap ast  fyrir
úrvinnslu  mála  og  í  sumum
deild um  hefur sím töl um
fækk að  um  allt  að 70%.
Síð ast  en  ekki  síst  fær
við skipta vin ur inn  nú
mun  betri  og skjót ari
þjón ustu  en  áður  var
hægt  að  veita  og  ber  því
sann ar lega  að  fagna.

Mikl ar breyt ing ar  hafa  orðið
í  allri upp lýs inga tækni  og þjón ustu  í
nágranna ríkj um  okkar  og  var  að  nokkru
leyti  horft  til  þeirra við und ir bún ing þjón -
ustu vers.  Hér  á  eftir verð ur fjall að  um
hvern ig skatt yfirvöld á Norð ur lönd um
hafa  verið  að  bæta þenn an  þátt  í starf -
seminni.

Nor eg ur
Mikil upp stokk un  átti  sér  stað  innan skatt -
kerf is ins  í Nor egi  um síð ustu ára mót  með
það  að mark miði  að ein falda skatt kerf ið
og  gera  það mark viss ara. Ein ing um  var
fækk að  úr 40  í 10,  t. d.  með  því  að sam eina
Likn ings kont or, skatt ef ogdkont or  og fyl -
kes skat tek ont or  í  eina skatt stofu.  Öll  þessi
mis mun andi  heiti  hurfu sam hliða sam -
ein ing unni,  þannig  að  nú  heita þess ar
ein ing ar ein fald lega Skatt stof an  eða
Skatte k ont or et. 

Það  er athygl is vert  að sam eina  þarna
inn heimt una  og skatt stof una  en mark -
mið ið  er  að  hinn  almenni skatt þegn  þurfi
aðeins  að  fara  á  einn  stað  til  að  sinna
öllum erind um  sem tengj ast álagn ingu
og inn heimtu  skatta. Skatt stof urn ar  eru

nú  aðeins  fimm,  hver  í  sínum lands hluta,
auk olíu skatt stof unn ar, skatt stofu  fyrir
stór fyr ir tæki, skatt stofu  fyrir  erlend sam -
skipti, þjón ustu vera Skatts ins  og rík is skatt -
stjóra (Skatt ed ir ekt or at et).  Ekki skipt ir

máli  til  hvaða skatt stofu skatt  -
þegn inn leit ar,  hann  fær  alls

stað ar  sömu þjón ustu.
Þjón ustu verin  eða „Skatte -
opp  lysning en“  voru  sett
á  stofn sam hliða þess ari
upp stokk un skatt kerf is -
ins  og  voru  komin  í full -

an  gang 1.  apríl  s. l.
Þjón ustu ver in  eru  fimm

og  er  að  finna  í  sömu lands -
hlut um  og skatt stof urn ar  en þjón ust -

an  er  samt  sem  áður  á lands vísu.  Hjá þjón -
ustu ver un um  starfa 330 full trú ar.  Eitt
síma núm er  er  fyrir  allt skatt kerf ið  og  er
það gjald frjálst  fyrir fast línu síma.  Þar  er
hægt  að  velja  um þjón ustu ver  eða skipti -
borð.

Síð ustu miss eri  hefur  þróun

skatt  fram kvæmd ar  verið  meira

og  minna  í  þá  átt  að  auka sjálf -

virkni skat tend ur skoð un ar  og

skatt eft ir lits  með raf ræn um

skatt skil um  og vél ræn um reglu -

próf un um fram tala.  Þessi  þróun

ásamt öfl ugu upp lýs inga kerfi  og

auk inni sjálfs af greiðslu fram telj -

enda  gerir  það  að verk um  að

hægt  er  að  beina starfs kröft um  í

meira  mæli  að bættri þjón ustu,

enda auk ast kröf ur  í  þá  veru  ár

frá  ári. 

Eins  og nágranna þjóð ir  okkar

leit um  við  allra  leiða  til  að  auka

þjón ust u og setj um stefn una  á  að

vera  í  takt  við  það  besta  sem ger -

ist  á  þessu  sviði. 

Est her Sig urð ar dótt ir  hefur

stýrt  því verk efni  hjá rík is skatt -

stjóra  að  setja  á  fót þjón ustu ver

sem  geti svar að  fyrir  sem  flesta

þætti skatt fram kvæmd ar.  Hér  á

eftir fjall ar  hún  um  þessa nýj ung

auk  þess  sem  komið er  inn  á

hvern ig  þessu  er hátt að  í  dag  á

öðrum Norð ur lönd um.

Í  takt  við tím ann
þjón ustu ver  þar  sem  afgreiða  má  

sem  flest  á  einum  stað





Sví þjóð
Í Sví þjóð  var  fyrir  nokkru  farið  af  stað
með viða mikl ar breyt ing ar  á skatt kerf inu.
Áætl að  er  að  þeim breyt ing um  verði  lokið
árið 2012. Við fram kvæmd breyt ing anna
er  m. a.  litið  til  útkomu  úr  stórri könn un
sem  gerð  var  meðal almenn ings  um  hvaða
þjón ustu ósk að var  eftir  að stofn an ir,  m.a.
stofn an ir skattyf ir valda,  byðu  upp  á.

Breyt ing arn ar  ganga  m. a.  út  á  það  að
loka  aðgengi  að skatt stof un um  fyrir al -
menn ingi.  Í stað inn  hafa  verið opn að ar
svo kall að ar þjón ustu skrif stof ur (Serv ic e -
kont or)  í sam vinnu  við  fleiri stofn an ir,  m.a.
Vinnu mála stofn un  og Trygg inga stofn un. 

Áætl að  er  að þjón ustu skrif stof urn ar
verði  alls 82  og dreifð ar  um  alla Sví þjóð.
Þetta  er árang ur  af  margra  ára sam starfi
þess ara stofn ana. Með  opnun þjón ustu -
skrif stof anna  er þjón usta  efld  til  muna  auk
þess  sem  slík sam nýt ing  og sam vinna leið -
ir  til sparn að ar. Ekki  má held ur  gleyma
þeim vinnu friði  sem skap ast  á skatt stof un -
um  við þess ar breyt ing ar.

Ætl un in  er  að  hver starfs mað ur  á þjón -
ustu skrif stof un um  sé full trúi  fyrir  allar
stofn an irn ar. Ein stakl ing ur  sem þang að
leit ar  getur feng ið  öll  svör  hjá  sama aðila,
hvort  sem spurn ing ar  varða sjúkra bæt ur
eða  skatta.

Auk  þessa  er  verið  að  setja  upp þjón -
ustu veit ur (serv ic e stand)  sem kall ast
VISAM ( vi sam ar bet ar),  en  þar  geta borg -
ar arn ir  náð  mynd -  og tal sam bandi   í gegn -
um  tölvu við ráð gjafa  í þjón ustu ver um
og  afgreitt  sig sjálf ir  yfir  netið.  Nú  þegar
eru 15 slík ar veit ur komn ar  í  umferð  en
reikn að  er  með  því  að  þær  verði orðnar 20
tals ins  um  næstu ára mót. Þess ar þjón -
ustu veit ur  hafa  orðið geysi vin sæl ar  en  að
þeim  standa  sex stofn an ir þó  í  raun séu

aðeins fjór ar  af  þeim  með  virka þjón ustu
í  dag. Flest ar veit urn ar  eru stað sett ar  í
þjón ustu skrif stof un um  en nokkr ar  í af -
greiðsl um Trygg inga stofn un ar inn ar. Mark  -
mið ið  er  að  í fram tíð inni  geti  sem flest ir
tengst veit un um  í heima tölv unni  sinni.

Auk  þessa  er  í  bígerð  að  byrja  með svo -
kall aða fyr ir tækja ráð gjafa  sem  eiga  að upp -
lýsa  þá  sem  eru  að  hefja rekst ur  þannig  að
allt  sé  rétt  gert  frá byrj un. Hug mynd in  er
að þjón ust an  verði  fyrst  og  fremst  í  formi
heim sókna  til fyr ir tækj anna.

Dan mörk
Vorið 2007 gerðu  dönsk skatt yf ir völd
þjón ustu könn un  meðal almenn ings.
Könn un in  var fram kvæmd  þannig  að  allir
sem  höfðu sam band  við skatt inn,  hvort
sem  var gegn um  síma, tölvu póst  eða
heim sókn ir,  voru beðn ir  um  að  svara
nokkr um spurn ing um varð andi þjón ust -
una.  Í heild ina  kom könn un in  vel  út  og
fengu skattyfirvöld einkunnina 4,3  á
mæli stik unni 1 -5. Ákveð ið  hefur  verið  að
halda þess um könn un um  áfram  með
reglu bund num  hætti  árið  um  kring.

Þjón ustu ver  danska skatts ins  er  á fjór um
stöð um  á land inu  en  er  með  eitt síma -
núm er. Sam tals  starfa  þar 400 þjón ustu full -
trú ar  eða 100  á hverj um  stað. Þjón ustu ver -
ið ann ast sím svör un  og svar ar tölvu pósti
en  tekur  ekki  á  móti við skipta vin um.  Það
gera  aftur  á  móti 30 skatt stof ur  sem dreifð -
ar  eru  um  allt land ið.

Unnið  er mark visst  að  því  með stuðn -
ingi þjón ustu kann ana  að við skipta vin ur -
inn  geti  afgreitt  sig  sem  allra  mest sjálf ur
gegn um  netið  og fund ið  þar upp lýs ing ar
sem  hann van hag ar  um. Mark mið ið  er
að  árið 2010  hafi heim sókn um við skipta -
vina fækk að stór lega  og  þá  sé ein göngu

tekið  á  móti þeim  í þjón ustu ver un um á
fyr ir fram pönt uð um  tíma.

Á  fyrri  hluta árs ins 2008  var  sett  í  gang
til rauna verk efni  sem  snýst  um  að  hafa
svo kall aða „floor wal kers“  eða leið bein -
end ur  sem  blanda  sér  meðal við skipta -
vina skatt stof anna. Leið bein end urn ir
munu  fyrst  og  fremst  beina við skipta vin -
um  í  þann far veg  að  afgreiða  sig sjálf ir
gegn um  netið  eða  með  því  að  hringja  í
þjón ustu ver in. 

Finn land
Í Finn landi  hafa einn ig  verið gerðar þjón -
ustu kann an ir. Svip að ar kann an ir  hafa
verið fram kvæmd ar  á  þriggja  ára  fresti  frá
árinu 1995. Könn un in  árið 2007  var  í
formi  bréfs  sem  sent  var  til ein stakl inga  og
smá fyr ir tækja. Hún  sýnir vax andi  ánægju
með þjón ust una gegn um  árin.  Með nið ur -
stöð ur könn un ar inn ar  til hlið sjón ar  er
verið  að  byggja  upp  betri  og skil virk ari
raf ræna þjón ustu.

Stokka  á  upp  í  finnska skatt kerf inu
þannig  að  frá  og  með maí mán uði 2008
verði  það „ flatt“  kerfi svip að  og  í Sví þjóð.
Það  hefur  í  för  með  sér  að skatt stof urn ar
víðs  vegar  um land ið  verða  ekki leng ur
sjálf stæð ar ein ing ar, held ur heyr ir  öll
stjórn un  undir fram kvæmda stjóra skatts -
ins. Starfs fólk  þeirra  mun  þó  áfram  sinna
sömu  eða svip uð um störf um  og  áður.

Frá  og  með árs byrj un 2009  mun  þó
álagn ing félaga sam taka  og  ýmissa stofn -
ana  svo  sem líkn ar -  og menn ing ar -
stofnana  verða fram kvæmd  af tveim ur 
skatt stof um,  þar  sem  önnur þjón ar
finnsku mæl andi við skipta vin um  og  hin
sænsku mæl andi.

ES
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Áætl an ir  í virð is auka skatti  hafa  lengi  verið
til  umræðu  í skatt kerf inu  af  ýmsum ástæð -
um,  ekki  síst  vegna  fjölda  þeirra  aðila  sem
eru áætl að ir. 

Í nefnd ar á liti  um fram kvæmd virð is -
auka skatts  sem Fjár mála ráðu neyt ið  gaf  út
í  mars 2000  segir  m. a. ,,... Of  mikið  er  um
áætl an ir  í virð is auka skatti  og  þær  oft  og
tíðum  ekki raun hæf ar. Dreg ur  það  úr trú -
verð ug leika skatt kerf is ins  þegar aðil ar kom ast
upp  með  að  skila  ekki skýrsl um.  Er  brýnt  að
lausna  verði leit að  til  að  vinna  bug  á  þessu
ástandi ... “ ( bls. 13). 

Núver andi rík is skatt stjóri  lét  í  ljós  þá skoð -
un  sína  við emb ætt is töku  í  fyrra  vetur  að
allt  of marg ir aðil ar  sættu áætl un  bæði  í

tekju skatti  og virð is auka skatti  og  taldi
hann  að skattyf ir völd  yrðu  að  beina sjón -
um  sínum  að  þessu vanda máli.  Í  því  skyni
skip aði rík is skatt stjóri starfs hóp  sem  var
meðal ann ars  ætlað  að:

• yfir fara núgild andi laga á kvæði  með
til liti  til þeirr ar fram kvæmd ar  sem  er
við höfð  og 

• koma  fram  með til lög ur  um breyt ing -
ar  á skatt fram kvæmd. 

Starfs hóp ur inn skil aði  skýrslu  í árs byrj un
2008  þar  sem  fram  komu  ýmsar til lög ur
sem  leitt  gætu  til  úrbóta.  Í  þeim  fólst
meðal ann ars skipu lögð hreins un grunn -
skrár virð is auka skatts, þjón ustu gjald
vegna áætl ana, aft ur köll un skrán ing ar
eftir  sex sam felld ar áætl an ir, sér stök
úrræði  fyrir  aðila  sem  hafa for sögu  í skatt -
kerf inu  og aukn ar form kröf ur reikn inga
sem lagð ir  eru  fram  til inn skatts. 

Fyr ir komu lag áætl ana  í virð is auka skatti
vegna  þeirra  sem  ekki  senda  inn full nægj -
andi  skýrslu  innan 30  daga  frá gjald daga
er  með  þeim  hætti  að  aðili  sætir áætl un  og

jafn framt  álagi.  Það  er  í sam ræmi  við 2.
mgr. 25.  gr.  og 27.  gr.  laga  um virð is auka -
skatt  með síð ari breyt ing um. 

Grein ing verk efn is ins
Fyrsta verk efni starfs hóps ins  var  að  greina
umfang  þess,  meta  hversu marg ir aðil ar
sæta frum áætl un  á  hverju  tveggja mán aða
upp gjörs tíma bili  og  sjá  hversu  stór um -
rædd ur  hópur  er orð inn tveim ur  árum
síðar.  Í  ljós  kom  að  um  það  bil 20%  þeirra
sem  eru  á grunn skrá virð is auka skatts  sæta
áætl un  á áætl un ar degi (frum áætl un). Nokk -
uð  stór  hópur frum áætl aðra skil ar virð is -
auka skatts skýrslu  innan kæru frests  sem  er
einn mán uð ur  frá áætl un ar degi.  Eftir  tvö  ár
standa  eftir 5 -6%  þeirra  sem  fengu frum -
áætl un  en  sá  hópur skil ar  alls  ekki  skýrslu.
Þessi  hópur  er  hið raun veru lega vanda mál
skatt-  og toll yf ir valda. Þegar  búið  var  að
afmarka  hóp síá ætl aðra  ákvað starfs hóp -
ur inn  að  kanna  í  hvaða starfs grein um
þess ir aðil ar  væru.  Í ljós kom  að þess ir
aðil ar  voru  að stór um  hluta tengd ir bygg -
ing ar starf semi. 
( Sjá töflu á næstu síðu).

Lög  nr. 50/1988,  um virð is auka skatt,  komu  til fram kvæmda 1. jan úar
1990  og  hafa  því verið  í  gildi  í  rúm 18  ár.  Á virð is auka skatts skrá  eru

u.þ.b. 33 þús und aðil ar. Inn heimt ur virð is auka skatt ur skil aði  á 
síð ast liðnu  ári 140 millj örð um  króna  í rík is sjóð  en  það  er  

u.þ.b. 35%  af heild ar skatt tekj um rík is ins.

Áætlanir
í virðisaukaskatti

Kristín
Norðfjörð
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Þjón ustu gjald
Við grein ingu  á  hópi áætl aðra  aðila kom
í  ljós  að  í honum  voru 33%  aðila  sem
síðar skil uðu núlls kýrslu, 8% skil uðu inn -
eign ar skýrslu, 32% skil uðu greiðslu skýrslu
en 27% áætl ana  sátu  eftir. ( Sjá kökurit
neðar á síðunni).

Sam kvæmt ofan greindu  er  of  stór
hópur  sem virð ir  ekki lög boðna skila daga
og  sætir frum áætl un  þótt  skýrslu  sé skil að
síðar.  Sú hug mynd  var  sett  fram  í skýrsl u
starfshópsins  hvort  ekki  mætti  fækka áætl -
un um  til  muna  með  því  að  leggja þjón -
ustu gjald  á  þá  sem  sæta áætl un  eins  og
tíðk ast  á  hinum Norð ur lönd un um.  Það
fell ur  vel  að  þeim hug mynd um  að  þeir
sem  valda  ónæði  verði  að  greiða  fyrir  það.
Slíkt þjón ustu gjald  þyrfti  ekki  að  vera  há
fjár hæð  en  þó  þannig  að aðil ar  myndu
hugsa  sig tvisv ar   um áður  en  þeir  létu
áætla  á  sig  aftur. Lík legt  má  telja  að  þeim
aðil um  sem  sæta frum áætl un  myndi
fækka  í kjöl far ið. Tölu verð ur  tími skatt-  og
toll yf ir valda  fer  í  að þjón usta  aðila  sem
hafa  sætt áætl un  og  skila gögn um  of  seint
eða  aldrei.  Þeim  tíma  væri  betur  varið  í
verð ugri verk efni. 

Síá ætl að ir aðil ar
Við nán ari skoð un  kom  í  ljós  að marg ir  í
hópi síá ætl aðra  aðila  höfðu  sætt áætl un
árum  saman  þrátt  fyrir  að  þeir stund uðu
virð is auka skatts skylda starf semi.  Góð skil
á launa -  og verk taka miðum  gera  það  að
verk um  að auð velt  er  að stað reyna  hvort
aðili stund ar virð is auka skatts skylda starf -
semi  eða  ekki,  enda  kemur  fram  í 2.  mgr.
1.  tl. 31.  gr.  laga  nr. 90/2003  um tekju skatt,
að  ef  ekki  hefur  verið full nægt  skyldu  til  að
afhenda skatt stjóra upp lýs ing ar  um launa -
greiðsl ur  og/ eða verk taka samn inga  vegna
vinnu,  sbr. 92.  gr.,  að aðgætt um ákvæð um
96.  gr.,  sé skatt stjóra heim ilt  að  synja  um
frá drátt  vegna  þeirra  greiðslna  eða hlunn -
inda. 

Fjall að  er  um afskrán ingu  af grunn skrá
virð is auka skatts  í  III.  kafla reglu gerð ar  nr.
515/1996,  um skrán ingu virð is auka skatts -
skyldra  aðila.  Í 3.  mgr. 10.  gr. reglu gerð ar -
inn ar  segir  að  það  sé hlut verk skatt stjóra
að  hafa eft ir lit  með  því  að  aðeins skrán ing -
ar skyld ir aðil ar  séu  á virð is auka skatts skrá.
Skatt stjóri  hefur  því ein ung is heim ild ir
til  að  úrskurða  aðila  af  skrá  ef  hann merk -
ir  að  aðili  stundi  ekki virð is auka skatts -
skylda starf semi. 

Skatt stjórar  gera ýmis legt  til  að tak marka
þann  hóp  sem  sætir áætl un.  Þeir yfir fara
meðal ann ars grunn skrána  með reglu -
bundn um  hætti  og  úrskurða  aðila  af  skrá  ef
engin  ummerki  eru  um  að  aðili  stundi
virð is auka skatts skylda starf semi.  Þetta
getur  til  dæmis  átt  við  ef  aðili  er lát inn,
gjald þrota, flutt ur  af  landi  brott  eða skatt -
stjóri  telur  að  um gervi verk töku  sé  að  ræða.
Rík is skatt stjóri  tók  upp  það verk lag  að
senda áskor un ar bréf  á upp gjörs tíma bili
virð is auka skatts ( jan-feb 2008)  til  allra
þeirra  sem  voru áætl að ir.  Í bréf inu  er  aðili
áminnt ur  um  að virð is auka skatt ur  hans
hafi  verið áætl að ur  og  honum  bent  á  að
senda virð is auka skatts skýrslu  til skatt stjóra.
Allar aðgerð ir skatt stjóra  og rík is skatt stjóra

eru  til  bóta  og  hafa vafa laust  áhrif  á  fjölda
þeirra sem  sæta frum áætl un. Reynsl an
sýnir  að  aðili  sem  hefur  verið áætl að ur
leng ur  en  í tvö  ár  er  ekki lík leg ur  til  að  láta
segj ast,  þannig  að  annað  og  meira  þarf  að
koma  til  ef ætl un in  er  að  stöðva  feril síá ætl -
aðra  aðila  eins  og  síðar verð ur  vikið  að. 

Eins  og  áður  hefur  komið  fram  eru
engar heim ild ir  í  lögum  um virð is auka -
skatt  til  að  úrskurða  aðila  af  skrá  þegar
ljóst  er  að  hann stund ar virð is auka skatts -
skylda starf semi.  Þannig  má  segja  að  aðili
geti  verið  á  skrá  svo  lengi  sem  hann  óskar
þess.  Í lög un um  eru held ur  ekki  ákvæði
sem tak marka  fjölda áætl ana  sem  leggja
má  á skatt að ila  og  til  eru  dæmi  um  aðila
sem  hafa  sætt áætl un  meira  eða  minna  frá
upp töku virð is auka skatts. 

Skatt fram kvæmd  í Dan mörku
og Sví þjóð
Danir  hafa vafa laust stað ið  frammi  fyrir
svip uð um vanda mál um  og  ákváðu þeir
fyrir nokkr um  árum  að lög festa  reglu  sem
heim il ar skattyf ir völd um  að aft ur kalla
virð is auka skatt snúm er  aðila  sem  höfðu
verið áætl að ir sam fellt  í  tvö  ár. Aðil um  er
leið beint  hvaða afleið ing ar  það  hafi  að
stunda virð is auka skatts skylda starf semi
þegar virð is auka skatt snúm er  þeirra  hefur
verið aft ur kall að.  Þegar  aðili  snýr  aftur  til

10,5 14,4 7,0 45.20.0 Hús bygg ing ar  og  önnur mann virkja gerð

3,8 6,1 2,4 45.42.0 Húsa smíði  og upp setn ing inn rétt inga

3,7 4,4 2,8 74.84.0 Önnur ótal in við skipti  og sér hæfð þjón usta

2,8 1,6 3,7 05.14.0 Smá báta út gerð

2,8 2,9 2,0 50.20.0 Bíla við gerð ir  og við hald, hjól barða við gerð ir

2,7 1,3 2,3 72.20.0 Hug bún að ar gerð, ráð gjöf varð andi hug bún að

2,6 2,5 1,6 55.30.1 Mat sölu stað ir

2,2 3,1 1,3 45.44.1 Máln ing ar vinna

2,1 3,3 1,5 60.24.1 Akst ur sendi bíla

2,1 0,6 3,2 70.20.2 Leiga atvinnu hús næð is

1,9 1,9 0,9 92.11.0 Fram leiðsla kvik mynda  og mynd banda

1,8 1,4 1,5 74.11.0 Lög fræði þjón usta

1,8 2,6 1,1 74.70.0 Ræst ing ar, sótt hreins un  og mein dýra eyð ing

1,7 1,5 1,8 45.31.0 Raf -  og boð lagn ir, starf semi raf verk taka

1,7 1,6 1,5 51.70.0 Önnur heild versl un

1,6 2 1,2 28.52.0 Almenn málm smiðju þjón usta  og blikk smíði

1,6 1,2 1,6 74.14.9 Rekstr ar ráð gjöf,  þó  ekki  í land bún aði

1,6 1,2 0,9 74.40.9 Önnur aug lýs inga starf semi

1,5 0,8 1,9 74.12.0 Bók halds þjón usta, end ur skoð un  og skatta ráð gjöf
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%
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skráðra  
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%
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Staða áætlana uppgjörstímabilsins
mars-apríl 2004 í maí 2007
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starfa  og  hefur for sögu  í skatt kerf inu  er
hann sett ur  í gjör gæslu ( d. kred it beg ræns -
ning)  sem  hefur  þær afleið ing ar  að gjald -
dagi virð is auka skatts verð ur  einu  sinni  í
mán uði  og strang ar kröf ur gerð ar  um  skil. 

Svíar  ganga  enn  lengra  og  leggja  ábyrgð
í rík ara  mæli  á kaup anda þjón ust unn ar.
Aðil ar  sem  stunda sjálf stæða starf semi  þar
falla  undir F-skatt lagn ingu ( F stend ur  fyrir
fyr ir tæki). Skatt að ila  ber  að  sækja  um F-
skatt lagn ingu  á sér stöku eyðu blaði ( SKV
4620).  Til  þess  að  fá F-skatt kort  þarf  aðili
að starf rækja til tekna atvinnu starf semi
auk  þess  að  hafa skil að skatt fram tali  og
greitt  skatta  og  gjöld.  Til  þess  að kom ast
hjá  því  að greið andi þjón ust unn ar  taki
stað greiðslu skatt  af verk takan um  ber
honum  að  taka  fram  á útgefn um reikn ingi
að  hann  sé  með F-skatt kort. Greið andi
getur einn ig full viss aði  sig  um  slíkt  með
því  að  hafa sam band  við skattyf ir völd.
Miðað  er  við  að F-skatt kort  sé  opið  við
útgáfu reikn ings  eða  þegar  greiðsla  á  sér
stað.  Hægt  er  að aft ur kalla F-skatt kort  ef
aðili skil ar  ekki skatt fram tali,  ekki árs -
reikn ingi,  lætur  undir  höfuð leggj ast  að
greiða  skatta  og  gjöld  eða  er  í gjald þrota -
með ferð.  Frá 1.  júlí 2007  ber kaup andi
sam kvæmt sænsk um  lögum  ábyrgð  á skil -
um virð is auka skatts  vegna selj anda  í flest -
um grein um  í bygg ing ar iðn aði. 

Ein stakl ing ar  sem  eiga íbúð ar hús næði
í Sví þjóð  fá end ur greidd an virð is auka skatt
af  vinnu  manna  á bygg ing ar stað  eins  og  á
Íslandi.  Sá  er  þó  munur  á  að kaup anda
þjón ust unn ar  ber  að  fá upp gef ið  hvort
verk takinn  sé  með F-skatt kort.  Ef  ekki  þá
greið ir kaup andi þjón ust unn ar  ekki virð -
is auka skatt inn  og  fær  að sjálf sögðu  ekki
end ur greitt.  

Skatt fram kvæmd áætl aðra
aðila  á  Íslandi
Vegna fram an greindr ar umfjöll un ar
vakna  ýmsar spurn ing ar  um skatt fram -
kvæmd áætl aðra  aðila  hér  á  landi:
•   er ásætt an legt  að  búa  við virð is auka -

skatt skerfi  sem  gerir aðil um  kleift  að
kom ast  upp  með  að  skila  ekki lög -
boðn um gjöld um  í rík is sjóð?

•  er ásætt an legt  að aðil um  sé  gert auð -
velt  að  stunda virð is auka skatts skylda
starf semi  án  þess  að  skila lög boðn um
gjöld um  við  hlið skil vísra greið enda
og  raska  þannig sam keppn is stöðu
aðila  í sams kon ar  rekstri?

Inn heimtu menn rík is sjóðs  gera fjár nám
hjá áætl uð um aðil um  með mis mun andi
árangri  eftir atvik um.  Kröfu inn heimtu -
manns  um ógreidd an virð is auka skatt  er
hald ið  við  með reglu bundn um  hætti
þannig  að  aðili  getur  aldrei losn að  undan
því  fargi  sem van skil in  leiða  af  sér.  Með  því
að  hafa virð is auka skatt skerf ið  svo  opið
sem  raun  ber  vitni  erum  við  meðal ann ars
að  búa  til  hóp  sem lend ir utan garðs  vegna
skorts  á skýr um laga úr ræð um.  

Í 40.  gr. virð is auka skatt slaga  eru skýr ar
heim ild ir  til  að  beita sekt um  ef  aðili
afhend ir  eigi  á lög mælt um  tíma virð is -
auka skatts skýrslu  eða virð is auka skatt  sem
hann  hefur inn heimt.  Þetta  úrræði  hefur
ekki  verið  nýtt  sem  skyldi,  ef  til  vill  vegna
þess  að  ekki  er lík legt  að  aðili  sem  fær
slíka  sekt  greiði  hana frem ur  en van greidd -
an virð is auka skatt. Sekt ar gerð  af  þessu
tagi fylg ir  ekki vara refs ing.  Aðili  getur
óáreitt ur hald ið  áfram virð is auka skatts -
skyldri starf semi  við þess ar aðstæð ur  nema
hann  sé úrskurð að ur gjald þrota.  

Til lög ur  til  úrbóta 
A. Aft ur köll un skrán ing ar 
Skatt stjóri  hefur  að óbreytt um  lögum
engin  úrræði  til  að aft ur kalla virð is auka -
skatt snúm er  aðila  eins  og  gert  er  í Dan -
mörku.  Í  skýrslu starfs hóps ins  er  lagt  til  að
eðli legt  sé  að  í  lögum  um virð is auka skatt
sé  ákvæði  sem heim il ar skatt stjóra  að aft -
ur kalla skrán ingu  þegar  aðili  hefur  verið
áætl að ur sam fellt  sex  til  átta sinn um.  Áður
en grip ið  væri  til  slíks úrræð is  fengi  aðili
til kynn ingu  að  minnsta  kosti tvisv ar  þar
sem  honum  væri  gerð  grein  fyrir  því  hvað
skatt stjóri hygð ist  gera  ef  ekki  yrði brugð -
ist  við áskor un hans.

B. Gjör gæslu úr ræði
Ef  aðili  með for sögu  hefur  til  dæmis  verið
úrskurð að ur gjald þrota, skil ar  ekki árs -
reikn ingi,  hefur  verið svipt ur starfs rétt -
ind um, skuld ar  skatta  og  gjöld  en  óskar
eftir skrán ingu,  þá  telur hóp ur inn  brýnt
að  halda slík um  hópi  í gjör gæslu  líkt  og
Danir  gera ( d. kred it beg ræns ning).  Danir
hafa  þann hátt inn  á  að  aðili  sem  er sett ur
í slík an skila máta verð ur  að  skila virð is -
auka skatti  á mán að ar  fresti  eða  leggja  fram
trygg ingu. Gjör gæslu  lýkur  þegar  aðili
hefur stund að virð is auka skatts skylda starf -
semi  í  tvö  ár, skil að  öllum skýrsl um  og
greitt  skuld  sína tím an lega.  Svíar aft ur -
kalla F-kort ið  við svip að ar aðstæð ur  og

aðili  fær  ekki F-skatt kort  á  nýjan  leik  fyrr
en  hann  hefur  komið  sínum  málum  í  lag. 

C. Form kröf ur reikn inga aukn ar
Sam kvæmt núgild andi  lögum  má skatt -
stjóri  ekki  neita rekstr ar að ila  um  færslu
inn skatts  á grund velli reikn inga  sem gefn -
ir  eru  út  af aðil um  sem  hafa  verið felld ir  út
af grunn skrá  ef reikn ing arn ir upp fylla  að
öðru  leyti form kröf ur reikn inga,  sbr. 1.
mgr. 20.  gr.  laga  um virð is auka skatt  og  II.
kafla reglu gerð ar  nr. 50/1993,  um bók -
hald  og tekju skrán ingu virð is auka skatts -
skyldra  aðila.  Sama gild ir  um reikn inga
sem fram vís að  er  af áætl uð um aðil um. 

Lagt  er  til  að form kröf ur reikn inga
verði aukn ar  þannig  að  færsla inn skatts  á
grund velli reikn inga  frá skatt að ila  með
lokað  númer  yrði óheim il.  Sú  regla  myndi
vera  í eðli legu fram haldi  af  því  að skatt -
stjóri  gæti úrskurð að  aðila  af  skrá  eftir
langvar andi áætl an ir.  Það  hefði  í  för  með
sér  að  aukin  ábyrgð  er  lögð  á rekstr ar að ila
að  kanna virð is auka skatts stöðu  þeirra  sem
þeir  eiga við skipti  við  líkt  og  Svíar  gera. 

Það  eru  ýmsar leið ir  til  að  koma  til
móts  við  þessar kröf ur.  Hægt  er  að  líta  til
Svía  sem  eru  með F-skatt kort  sem  þeir
senda aðil um  sem  hafa  leyfi  til  að  vera  í
starf semi.  Í raf rænu þjóð fé lagi  eins  og  á
Íslandi  er nær tæk ast  að fram kvæmd auk -
inna form krafna reikn inga  verði raf ræn.
Rík iskatt stjóri  hefur  á  vef  sínum  rsk. is
opna  skrá  þar  sem auð velt  er  að  sjá  hvort
aðili  er  í virð is auka skatts skyldri starf semi.
Smá vægi leg ar breyt ing ar þyrfti  að  gera  til
þess  að skrá in  geti  gefið full nægj andi upp -
lýs ing ar  þ. e.  um upp haf  og  lok starf semi.  

Loka orð
Á Íslandi  hefur  of  lengi þrif ist ákveð ið
umburð ar lyndi gagn vart skatt svik um.  Í
sið mennt uðu þjóð fé lagi verð ur  ekki  við
það  unað  að yfir völd  séu úrræða laus gagn -
vart áætl uð um aðil um.  Með  fáum  og ein -
föld um breyt ing um  á  lögum  um virð is -
auka skatt  getur  mikið áunn ist. Mik il vægt
er  að  sátt  náist  á  milli skatt kerf is ins, inn -
heimtu manna, stjórn mála manna  og
atvinnu lífs ins  um  þær til lög ur  sem  hér
koma  fram. Slík ar breyt ing ar  munu tví -
mæla laust  verða  til  þess falln ar  að  auka
reglu festu  og  skil  aðila  á virð is auka skatti  á
kom andi  árum.

Höfundur er skrifstofustjóri virðisauka -
skatts skrifstofu skattstjórans í Reykjavík.
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S K A T T S T J Ó R I N N

Steinþór Haraldsson
nýskipaður skattstjóri Suðurlandsumdæmis

Sjöþúsundníuhundruðtuttuguogtveir
dagar hjá ríkisskattstjóra

Hella

Skattstofa Suðurlandsumdæmis hefur verið á Hellu frá árinu 1962. Skattstjórar hafa verið fjórir
á þessum fjörutíu og sex árum. Fyrsti skattstjórinn var Filippus Björgvinsson og var skattstofan 

í upphafi til húsa í gamla hótelinu. Hálfdán Guðmundsson tók við af Filippusi og Hreinn
Sveinsson tók síðan við af Hálfdáni á árinu 1984. Hreinn er sá skattstjóri sem lengst starfaði í

umdæminu. Hann lét nýverið af störfum sökum aldurs og Steinþór Haraldsson tók þá við
skattstjóraembættinu en hann gegndi áður starfi yfirlögfræðings hjá ríkisskattstjóra. 

Hér fer á eftir viðtal við Steinþór þar sem hann rifjar upp áratuga starf hjá ríkisskattstjóra, en
þar hóf hann störf að loknu prófi í lögfræði frá Háskóla Íslands á árinu 1975.

Starfsfólk RSK kvaddi Steinþór í kveðjuhófi þar sem honum voru þökkuð áratuga störf í þágu embættisins. Sem kveðjugjöf var honum m.a.
fært veglegt reiðhjól.



Hvað  varð  til  þess  að  þú
ákvaðst  að  skipta  um  starf
eftir  öll  þessi  ár  hjá rík is skatt -
stjóra? 
Það gerð ist  bara  þannig  að  Hreinn skatt -
stjóri Suð ur lands um dæm is for fall að ist
vegna veik inda  og  það  þurfti  að  leysa
hann  af.  Þetta kom  upp  á mikl um anna -
tíma,  þ. e.  rétt  fyrir álagn ingu sum ar ið
2007.  Ég  var beð inn  um  að  hlaupa  í skarð -
ið. Reynd ar  fékk ég ekki lang an umhugs -
un ar frest  og  sló  bara  til  enda  var  í  fyrstu
ein ung is  um tíma bundna ráð stöf un  að
ræða.  Það  fór  þó  svo  að teygð ist  úr  þessu
og end aði  með  því  að  ég  var sett ur skatt -
stjóri  í  tæpt  eitt  ár,  frá 3.  júní 2007  til  loka
apríl 2008.  Ef  þessi afleys ing  hefði  ekki
komið  til  þá  hefði  ég senni lega  aldrei  leitt
hug ann  að  því  að  taka  þetta  starf  að  mér.
Það  eru  næg verk efni  hjá rík is skatt stjóra
og  spenn andi  tímar fram und an þar. 

Þegar starf ið  var aug lýst  laust  til um -
sókn ar  þá hugs aði  ég  mig  um  og  tók  þessa
ákvörð un  í sam ráði  við fjöl skyld una.
Reynd ar  á  konan  mín Guð ríð ur  Hulda
Har alds dótt ir  ættir  að  rekja  á Suð ur land -
ið. Hún  hafði auð vit að  sitt  að  segja  um
ákvörð unina  og  leist  alls  ekki  illa  á  þetta.
Þar  með  var  þetta ákveð ið,  en vissu lega  var
erf itt  að  fara  frá  RSK  eftir 33  ára  starf.

Var þetta erfið ákvörðun?
Já, óhjá kvæmi lega  var  hún  það,  ekki  get  ég
neit að  því.  Ég  kom  til rík is skatt stjóra  strax
að  loknu  námi  og stofn un in  er alveg frá -
bær vinnustaður.  Kannski átt aði  maður
sig  ekki  nógu  vel  á  því  á  sínum  tíma og  tók
það  of  mikið  sem sjálf sögð um  hlut.  Ég
hafði  áður  verið  hjá opin berri stofn un  í  tíu
ár  með  námi  og  kynnst  ýmsum hlið um  af
opin ber um störf um.  Þar tíðk uð ust  allt
aðrir stjórn ar hætt ir.  Í raun inni  var   mikil
fram úr stefna ríkj andi varð andi starfs -
manna mál hjá rík is skatt stjóra.  Til  dæmis
var  það  fyrsta  sem  maður  rak  sig  á  að  það
var auð vit að stimp il klukka  á staðn um  en
mæt ing  var  frjáls, sems agt sveigj an leg ur

vinnu tími.  Þetta tíðk að ist  almennt  hjá
RSK á  árinu 1975  en  í  dag  er  þetta fyr ir -
komu lag  talið fjöl skyldu vænt  og marg ir
vinnu stað ir  hafa  tekið  þetta  upp.  Sama
var með íþrótta iðk un starfs manna  og
teng ingu henn ar  við vinnu stað  og vinnu -
tím a.  Það  var  til  dæmis  gert  ráð  fyrir
sturtu klefa  með bún ings að stöðu  á  efstu
hæð inni  á Skúla götu 57  strax  við hönn un
húss ins  um 1970. Starfs menn stund uðu
saman marg ar íþrótta grein ar,  t.d. borð -
tenn is, körfu bolta, fót bolta,  sund, hlaup
og  hopp,  skák  og  bridge  að  ógleymdu
ómiss andi háspennu spil inu  Olsen  Olsen
í  seinna kaff inu.

Hjá rík is skatt stjóra  hefur  verið saman -
safn  af  góðu  og skemmti legu starfs fólki
sem  hefur skoð an ir  á hlut un um. Umræð -
an  er  oft líf leg  svo  ekki  sé  meira  sagt. Verk -
efni  hafa  verið  unnin  í sam vinnu,  t. d.  í
starfs hóp um  og  það  hefur  verið ríkj andi
góður starf sandi  þar  sem sam heldni  og
sam starf  hafa  alla  tíð  verið  til fyr ir mynd -
ar.  Náin vin áttu bönd mynd ast  að sjálf -
sögðu  þegar  fólk  hefur starf að  saman  svo
ára tug um skipt ir. Við  hjá rík is skatt stjóra
höfum  ekki  þurft  að  fara  á nám skeið  til  að
koma  okkur  upp tengsla net um.  Það  hefur
einnig verið áber andi  hversu  góð  tengsl
stofn un in  hefur  átt  við fyrr ver andi starfs -
menn  í gegn um  árin. 

Þegar  maður  kom  þarna  inn  sem lög -
fræð ing ur  gat  maður  í raun inni brot ið
nýtt  land  í  sínu  fagi. Skatta rétt ur  var  lengi

vel  ekki  hátt skrif að ur  í laga kennsl unni  en
þarna kynnt ist  maður  faginu  frá  fyrstu
hendi,  allt  frá frum varps gerð  og yfir lestri
alþjóða samn inga  til  þess  að  úrskurða  eftir
lögum  sem  sett  höfðu  verið  og  fylgja  þeim
jafn vel  eftir  upp  í dóm stóla. Segja  má  að
vinnu stað urinn  hafi  verið  mjög spenn -
andi,  bæði starfs um hverf ið, fólk ið  og verk -
efn in.  Í  mínum  huga  voru  allir þess ir sjö -
þús undn íu hund ruð tutt ugu og tveir vinnu -
dag ar  hver  öðrum skemmti legri. Allt af var
eitt hvað  nýtt  og spenn andi  að  fást  við  og
maður  hélt allt af neist an um.

Ég minn ist  þess  að starfs fé lagi  minn
með 10  ára starfs reynslu  sagði  einu  sinni
að  það  kæmi  ekki  sá  dagur  í vinn unni  að
hann  fengi  ekki eitt hvað vanda mál  að
fást  við  sem  hann  réði  ekki  við.  Það  gerði
starf ið  svo ögr andi.  Ég  get  alveg  tekið
undir  þetta.  Í  þessu  fagi  vakna  stöðugt
spurn ing ar  sem  maður  þarf  að  leita  svara
við, ann að hvort  að  fletta  upp  eða  leita
aðstoð ar  við  að  leysa.  Það  er ein mitt  það
sem  gerir  þetta  svo skemmti legt  og held -
ur  manni lif andi  í starf inu.  Að ógleymd -
um  öllum  þeim  stóru breyt ing um  og  í
raun bylt ing um  sem  orðið  hafa  á skatta -
um hverf inu  á þess um  tíma.  Þegar  ég  hóf
störf  þá  voru  ekki  til stjórn sýslu lög,  það
var eng inn umboðs mað ur Alþing is  og  það
voru  hvorki upp lýs inga lög  né  lög  um per -
sónu vernd.  Allt  eru  þetta laga bálk ar  sem
seinna  hafa  komið  til.  En  í  starfinu  hjá rík -
is skatt stjóra  voru  öll „prins ip“ þess ara
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Steinþór Haraldsson, skattstjóri á Hellu, ásamt
Haraldi Steinþórssyni lögfræðingi í

Fjármálaráðuneytinu. Myndin er tekin á
skattstjórafundi sem haldinn var í júlí 2008.
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grund vall ar reglna stjórn sýsl unn ar varð -
andi  rétt  þegna  og nálg un  á ákvörð un um
í  heiðri  höfð  og  alveg  í  takt  við stjórn -
sýslu lög in  og  góða stjórn ar hætti  eins  og
við þekkj um  í  dag.  Geng ið  var mjög  stíft
eftir  öllum form regl um. Van hæf is regl ur
og regl ur  um vald svið  og verk efni  voru
virt ar  án  þess  að  til  þyrfti sér stak a laga setn -
ing u  og  að  því  leyti  var stofn un in  til mik -
ill ar fyr ir mynd ar.

Hvað  finnst  þér  helst  standa
uppúr  þegar  þú horf ir  til  baka?
Ég  sé  þessi  ár  í ein hvers  konar  ljóma  þegar
ég  hugsa  til  baka  og  í raun inni  voru  þetta
ljóm andi  ár,  öll þrjá tíu  og  þrjú.  Það  voru
mikl ar kerf is breyt ing ar  á  fyrstu  árum
mínum  hjá skatt in um,  en  næstu fjöru tíu
árin  þar  á  undan  má  segja  að  ekki  hafi
mikið  breyst.  Það  má  t. d. nefna verð bólgu -
leið rétt ing ar   og  svo  þær  miklu breyt ing ar
sem  urðu  á fjöl skyldu skatt lagn ingu  þegar
var  farið  að  huga  meira  að félags lega þætt -
in um. Upp taka stað greiðslu  breytti þjóð -
fé lag inu  á  ýmsan  hátt  og  ég  er  afar sam -
mála  þeirri skoð un  að  það  hafi  verið  ein
mesta kerf is breyt ing in  á síð ustu  árum
þegar  við hurf um  frá  þessu stein runna
eft irá greiðslu kerfi  og  fórum  yfir  í stað -
greiðslu.  Ég  tel  að  það  hafi  verið  orðið
löngu tíma bært  að  taka  hana  upp loks ins
þegar  það gerð ist.  Það  var  gert  á snilld ar -
leg an  hátt  eins  og  fram  hefur  komið  í
Tíund  áður, lang ur aðdrag andi,  en ákvarð -
an ir  síðan tekn ar  á  mjög stutt um  tíma.
Þetta  var spenn andi  og skemmti leg ur  tími. 

Svo  má  ekki  gleyma uppá halds skatt -
in um  mínum, fjár magns tekju skatt in um.
Lengi  var  búið  að  tala  um  að  taka  upp
svo kall að an vaxta skatt,  því vext ir  á  Íslandi
höfðu  á öld inni  sem  leið  ekki mynd að
mik inn skatt stofn.  Eins  og venju lega  voru
allar  klær  úti  hjá rík is vald inu  við  að  fjölga
skatt stofn um,  en  með fjár magns tekju -
skatt in um  var til gang ur inn auðvitað  líka
að  ná  fram jafn ræði  í skatt lagn ing unni.
Það  var  búið  að  gera  ýmsar atrenn ur  að
þess um skatt stofni  og  fyrir  lágu þrjár-fjórar
skýrsl ur  með til lög um  að upp töku  þannig
skatts. Eitt hvað  af  þessu  hafði jafn vel

kom ist  í frum varps form,  en ekk ert  orðið
að  lögum til  þessa.  Svo ger ist  það  á  árinu
1996,  í  einu vet fangi,  svona svip að  og
gerð ist  með stað greiðsl una  tíu  árum  áður,
að  það  var drif ið  í  að  búa  til  nýtt  kerfi  í
kring um fjár magns tekj urn ar. Þá  var  ekki
ein göngu  um  að  ræða vext ina, held ur
náði  þessi sér staka skatt lagn ing  líka  yfir
arð, sölu hagn að  og húsa leigu. Tek inn var
upp  þessi  flati  og gegn sæi skatt ur  sem  er
án nokk urra und an þága. Fjár magns tekju -
skatt ur inn  hefur  að  mínu  mati virk að
mjög  vel  og  menn  hafa  rætt  hvort  sams
konar skatt lagn ing ar regl ur  gætu  ekki  átt
við  um  fleiri skatt stofna.  Þessi skatt stofn
hefur  sýnt  sig  og sann að  sem rétt lát ur

skatt stofn. Auð vit að  má  benda  á  að  þarna
er ákveð ið mis ræmi  milli skatt lagn ing ar  á
atvinnu rekstr ar tekj ur  og fjár magns tekj ur
ann ars  vegar  og  hins  vegar launa tekj ur
ein stakl inga.  Þetta  er auð vit að  ekki  gott  og
marg ir  hafa ákveðn ar skoð an ir  á  þessu
fyr ir komu lagi  sem  of  langt yrði  að  rekja
hér. Mér  finnst  samt  að  þessi fram kvæmd
hafi  verið  með  því  betra  sem  gert  hafi
verið,  fyrir  utan  það  hve vinn an  við upp -
töku  þessa kerf is  var spenn andi. Það  var
skip uð fjöl menn  nefnd, fjár magns tekj u -
nefnd,  þar  sem  sæti  áttu full trú ar  frá  öllum
þing flokk um  og  frá  ýmsum full trú um
atvinnu lífs ins.  Það  sem yfir leitt  er ein -
kenn andi  fyrir  störf  slíkra fjöl mennra

Steinþór ásamt Hreini Sveinssyni fyrrverandi
skattstjóra á Hellu. Myndin er tekin í

kveðjuhófi sem haldið var þann 16. maí sl. í
tilefni af starfslokum Hreins.



nefnda  er  að  þær  skila  á  tíðum litl um
árangri,  en  þessi  nefnd,  undir  stjórn núver -
andi sátta semj ara rík is ins, skil aði  hins
vegar full búnu skatt kerfi  sem  varla  hefur
verið hnik að  til  síðan  það  var  sett  upp. 

En  að  lokum, hvern ig  er  svo
skatt stjóra starf ið?
Það  er svip að  og  ég  hafði  gert  mér  í hug ar -
lund.  En  það  er auð vit að  allt  önnur nálg -

un  á skatt fram kvæmd ina  en  maður  hafði
áður  haft,  þó  ég  hafi  oft  unnið  við afleys -
ing ar  á skatt stof um  og  sinnt  alls  konar
skatt stofu verk efn um,  alveg  frá  fyrsta  degi
hjá rík is skatt stjóra.

Það  er  samt  margt  í  þessu  starfi  sem
kemur  á  óvart  og  svona  á heild ina  litið  þá
er skatt stjóra starf ið  bæði fjöl breytt  og
skemmti legt. Skatt stof an  á  Hellu  er gró inn
vinnu stað ur, skip að ur frá bæru starfs fólki,

vel mennt uðu  í skatta fræð un um  og  með
ríka þjón ustu lund  við þegn ana.  Þau  á
skatt stof unni  hérna  í miðj um sveit um
Suð ur lands ins  eru  svo sann ar lega  vel með -
vit uð  um  að skatt ar snú ast  um lif andi
fólk,  sem auð vit að  er merg ur inn máls ins. 

HE
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Nú hill -
ir  loks  undir
almenna  út breiðslu
raf rænna skil ríkja  á  Íslandi,
en und ir bún ing ur  hefur stað ið  yfir  í all mörg  ár.  Sá und ir -
bún ing ur  hefur  m.a. fal ist  í breyt ing um  á  lögum  sem
tryggja  jafna  stöðu raf rænna und ir skrifta  borið  saman  við
hefð bundn ar und ir skrift ir  á papp ír  með  bleki. Raf ræn skil -
ríki  hafa  þó  verið  nýtt  með  góðum  árangri  frá  árinu 1997
af skattyf ir völd um  sem  hafa  verið braut ryðj end ur  í  þessu
efni  hér  á  landi. Svo köll uð  PGP ( Pretty  Good Pri vac y) skil -
ríki  voru  notuð  fyrst  í sam skipt um  við end ur skoð end ur  og
bók ara.  Hætt  var  að  nota  þau skil ríki 2005  og  við  tók til -
rauna verk efni  í notk un raf rænna skil ríkja  á  vegum Fjár -
mála ráðu neyt is, skattyf ir valda, toll yf ir valda  og nokk urra
ann arra opin berra stofn ana.  Í  því verk efni  voru  notuð skil -
ríki  frá Ver i sign  í sam skipt um fag að ila  við skatt inn  og toll -
inn.  Nú hill ir  undir upp töku  nýrra raf rænna skil ríkja  sem
m. a.  munu  taka  við hlut verki  eldri skil ríkja  í fyrr greind um
sam skipt um.  Þeim skil rík um verð ur  dreift  til  allra hand hafa
deb et korta  og  þannig  fá  mun víð tæk ari  útbreiðslu  en  áður
hefur  þekkst  hér  á  landi. 

Í  gangi  hefur  verið til rauna verk efni  til  að auð kenna ein -
stakl inga  með raf ræn um skil ríkj um  við inn skrán ingu  á
þjón ustu vef skatt stjóra.  Notuð  eru raf ræn skil ríki, svo köll -
uð Íslands rót ar skil ríki  og  munu  þau,  þegar  fram  líða stund -
ir,  að  mestu  leysa  af  hólmi vef lykla  sem not að ir  hafa  verið
hing að  til. Verk efn ið  hófst  á  árinu 2007  í tengsl um  við
sam starf Fjár mála ráðu neyt is ins  fyrir  hönd rík is ins  og Auð -
kenn is  hf.  fyrir  hönd Sam taka fjár mála fyr ir tækja.  Stefnt  er

að  því  að  hefja dreif ingu  á raf ræn um skil ríkj um  á deb et kort -
um  til almenn ings  á  árinu 2008  og  má  nýta  þau  til auð -
kenn ing ar  og raf rænna und ir skrifta. Nýt ing  slíkra skil ríkja
bygg ir  á svo köll uðu dreifi lykla skipu lagi ( PKI  -  Public  Key
Infra struct ure)  með  einni vott un ar rót  fyrir  Ísland, svo kall -
aðri Íslands rót. 

Raf ræn skil ríki  á deb et kort um  munu  í fram tíð inni nýt -
ast Íslend ing um  til  að auð kenna  sig  með örugg um  hætti
gagn vart, bönk um, opin ber um aðil um  og  öðrum  sem  nýta
sér  þessa  tækni. 

Raf ræn auð kenn ing ein fald ar  þannig  aðgengi  að upp lýs -
ing um  á vefn um,  eykur  öryggi  í raf ræn um sam skipt um  og
fækk ar not enda nöfn um  og lyk il orð um. Raf ræn und ir rit un
spar ar  tíma  og fjár muni  þar  sem  unnt verð ur  að und ir rita
gögn,  t. d. skatt fram tal ið,  á vefn um.  Hún trygg ir heil leika
gagna  þar  sem  hægt  er  að stað festa  hvort  átt  hefur  verið  við
und ir rit uð  skjöl  og trygg ir rekj an leika  gagna,  enda  hægt  að
rekja  hver skrif aði  undir  hvað  og hve nær. Lyk il at riði  í
þessu  nýja  kerfi  er  sú  áhersla  sem  lögð  er  á  örugga milli liða -
lausa afhend ingu skil ríkj anna  til not enda  sem  gerir  þessa
lausn  mun traust ari  en flest ar aðferð ir  sem not að ar  hafa
verið hing að  til. 

Skattyf ir völd  munu  nýta  sér  þessa  tækni  í fram tíð inni,
bæði  til auð kenn ing ar  eins  og  gert  er  nú  þegar,  en einn ig  til
raf rænn ar und ir rit un ar  skjala  sem skil að  er  til  þeirra,  s. s.
skatt fram tala, skila greina stað greiðslu, virð is auka skatts -
skýrslna  og ann arra sam skipta  við  fólk  og fyr ir tæki  í land -
inu. Fjár mála ráðu neyt ið held ur  út vefn um  www.skil riki. is,
en  þar  er  að  finna  allar  helstu upp lýs ing ar  um raf ræn skil -
ríki  og notk un ar mögu leika  þeirra.

ÆÍ

Auðkenning 
með rafrænum

skilríkjum
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Á síð ustu miss er um  hefur  í nokkr -
um til vik um  komið  upp ágrein ing -
ur  á  milli gjald enda  og skattyf ir -
valda  um hvern ig  beri  að  fara  með
starfs tengd  kaup  á hluta bréf um
sem  tryggð  eru  með sölu rétti  í
skatta legu til liti.  Ekki ligg ur  fyrir
nein nið ur staða  frá yfir skatta nefnd
eða dóm stól um  í þess um  efnum  enn
sem  komið  er. Rík is skatt stjóri  hefur
lagt  sig  eftir  að upp lýsa  hvað  felst
raunverulega í þess um samn ing um
og kom ist  að  þeirri nið ur stöðu  að
um  sé  að  ræða  útfærslu  sem  fara
beri  með  á sam bæri leg an  hátt  og
starfs tengd hluta bréfa kaup  með
kaup rétti. Verð ur  nú  nánar  gerð
grein  fyrir þess um ágrein ingi að
mati rík is skatt stjóra.

Kaup rétt ir/sölu rétt ir
Oft  er  sagt  að kaup rétt ur  og sölu rétt ur  séu
eins  og  sitt  hvor hlið in  á  sama pen ingn -
um.  Báðir samn ing arn ir  falla  undir svo -
nefnda val rétt ar samn inga  og  það  er nán -
ast  sama  hvar  borið  er  niður, venj an  er
að  flokka  þá  eða  fjalla  um  þá sam hliða.  Í
almenn um kaup rétti  felst  að kaup rétt ar -
haf inn  á rétt á  að  kaupa  en  er  ekki skyld -

ug ur  til  þess.  Aftur  á  móti  er útgef andi
samn ings ins skyldug ur  að  selja  ef kaup -
rétt ar haf inn  vill  kaupa. Almenn ur sölu -
rétt ar samn ing ur  er eins kon ar speg il mynd
af kaup rétt in um. Sölu rétt ar haf inn  á  þá
rétt inn  til  að  selja  án  þess  að  vera skyldug -
ur  til  þess. Útgef andi samn ings ins  er  með
sama  hætti skyldug ur  að  kaupa  ef sölu rétt -
ar haf inn  vill  selja.  Kaup -  og sölu rétt ar -
samn ing ar  geta  tekið  til nán ast  hvers  sem
er  og  algengt  er  að  þeir  séu not að ir  í hrá -
vöru -  og gjald eyr is við skipt um.  Eitt  meg in -
ein kenni  þeirra  er  að  geta geng ið kaup um
og  sölum.  Líkja  má þess um samn ing um
við vátrygg ing ar vernd  og  í  þeim sjálf um
felst  engin sér stök skatt skylda  umfram
það  sem gild ir  um  önnur kröfu rétt indi.
Sá  sem  selur kaup rétt  eða sölu rétt  með
hagn aði mynd ar skatt skyld ar tekj ur.  Eins
gætu fal ist  í  því skatt skyld hlunn indi  ef
menn  fá  svona val rétti end ur gjalds laust
eina  og  sér.

Kaup rétt ur  með 
starfs sam bandi
Á  árinu 2000  var  ákvæði 9.  gr. núgild andi
skatta laga lög tek ið.  Þar  er  að meg in stofni
kveð ið  á  um  að tekj ur  manna  af hluta -
bréf um sam kvæmt kaup rétti  sem  þeir  hafa
feng ið  vegna  starfa  sinna  fyrir  annan  aðila
skuli  sæta launa skatt lagn ingu.  Til  slíkra
tekna  telst mis mun ur  á gang verði hluta -
bréfa  þegar kaup rétt ur  er nýtt ur  og kaup -
verð inu  sem ákvarð að  var  þegar kaup rétt -
ar samn ing ur inn  var gerð ur.  Við nýt ingu
kaup rétt ar mynd ast  nýtt stofn verð  í  hendi
kaup and ans  og  eftir  það skoð ast tekj ur  af
hluta bréf un um  sem fjár magns tekj ur.  Sú

skatt fram kvæmd  hefur einn ig  verið stað -
fest  að  ef starfs sam band ið  er  fyrir  hendi
skipt ir  ekki  máli  hvort samn ing arn ir  eru
gerð ir  við starfs mann inn sjálf an  eða  félag
í  hans  eigu,  þær tekj ur  sem reikn ast  við
nýt ingu kaup rétt ar telj ast  laun  hans.
Almennt verð ur kaup rétt ur  sem bygg ist  á
starfs sam bandi  ekki fram selj an leg ur  þar
sem  slíkt sam band  yrði  þá  að  fylgja  með.

Starfs sam band  og  kaup  með
sölu rétti
Á árun um 2003  og 2004 virð ist  sem  nýtt
samn ings form  hafi  rutt  sér  til  rúms.  Þá
komu  til sög unn ar eins kon ar samn inga -
knippi  eða samn inga vöndl ar  þar  sem
nokkr ir samn ing ar  eru tengd ir inn byrð is
í ákveð inn  tíma  og starfs sam band ið er
grunn for send an  sem teng ir  þá.  Fyrst ber
að  telja kaup samn ing  um  kaup starfs -
manns ins  á hluta bréf um  í launa greið anda
sín um. Ein kenni  á  svona kaup samn ingi  er
m. a.  að starfs manni  er  gert  skylt  að  eiga
bréf in  út samn ings tím ann, veð setn ing
eða  önnur ráð stöf un  er óheim il  og  sé
samn ing ur inn gerð ur  við  félag  í  eigu
starfs manns ins  er  honum  skylt  að  tryggja
eign ar hald  sitt  og stjórn un  á  því  á eign ar -
halds tím an um. Kaup verð ið  er jafn an  greitt
með lána samn ingi  eða skulda bréfi  sem
launa greið and inn veit ir  eða útveg ar  hjá
fjár mála fyri rtæki.  Um  er  að  ræða kúlu -
bréf  sem  algengt  er  að  séu  til  þriggja  ára  en
lengri samn ing ar  hafa  sést.  Lánið  er  veitt
starfs manni  eða  félagi  í  hans  eigu  með
veði  í hluta bréf un um  og jafn an  tengt
þeim skyld um  og tak mörk un um  sem  fram
koma  í kaup samn ingi  eða  öðrum samn -

Starfs tengd  kaup  á
hluta bréf um  með

sölu rétt ar trygg ingu

Aðalsteinn
Hákonarson
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ing um  í knipp inu. Arð greiðsl ur  af hluta -
bréf un um  renna  að jafn aði  til lán veit and -
ans  inn  á  áfallna  vexti  af lán inu  eða  til
greiðslu  upp  í höf uð stól  sé arð ur inn  hærri
en vext irn ir.  Sé lán veit andi  annar  en
launa greið and inn  hefur  hann jafn an  rétt
til  að  nýta sölu rétt ar samn ing inn,  sem  er
þriðji samn ing ur inn,  fari eitt hvað úrskeið -
is  og  þannig virk ar  hann  sem við bót ar -
trygg ing  fyrir lán veit and ann.  Í sölu rétt ar -
samn ingi,  sem  er  til jafn lengd ar lána -
samn ingi,  felst  að starfs mað ur inn  getur  á
til teknu tíma bili  undir  lok  hans  selt hluta -
bréf in  á  sama  verði  og  hann  keypti  þau  á
að við bætt um vöxt um  og  öðrum kostn -
aði.  Hafi hluta bréf in lækk að  í  verði  eða
hækk að óveru lega  getur  hann geng ið  út  úr
samn ing un um  sér  að skað lausu  eins  og
þeir  hafi  aldrei  verið gerð ir. Launa greið -
and inn  ber  þá hall ann  sem  af  þessu  kann
að  verða.  Hafi  aftur  á  móti  orðið hækk un
á hluta bréf un um  á  láns -  og sölu rétt ar tím -
an um  getur starfs mað ur inn  selt bréf in
með hagn aði  og  greitt  upp  lánið  þegar
sölu rétt ur inn renn ur  út  og  lánið  ásamt
vöxt um fell ur  í gjald daga.  Hann  getur  líka
tekið ákvörð un  um  að  eiga bréf in  áfram,
greitt  upp  lánið  og end ur fjár magn að
kaup in.  Fjórði samn ing ur inn  er  svo hand -
veð syf ir lýs ing  sem tak mark ar ráð stöf un ar -
rétt starfs manns ins  á hluta bréf un um  á
meðan  lánið  er óupp gert  og sölu rétt ur -
inn  enn  í  gildi  og veit ir lán veit and an um
rétt  til  að  annast  allar  þær form legu ráð -
staf an ir  sem  þarf  til  að  tryggja  veðið,  
þ. m.t.  að  stofna banka reikn inga  í  nafni
eða  umboði starfs manns ins  og ann ast
opin ber ar skrán ing ar.

Mis mun ur  á kaup rétti  
og sölu rétti
Á venju legu línu riti  má  sjá  að tekju flæði  af
geng is breyt ing um hluta bréfa  er nákvæm -
lega  eins  hvort held ur starfs mað ur  félags
gerir starfs tengd an kaup rétt ar samn ing  um
hluta bréf  eða starfs tengd an samn ing  um
kaup  á hluta bréf um  með sölu rétti.  Það  er
til kostn að ur inn  sem  aftur  á  móti  getur
orðið mis mun andi  á tíma bil inu  frá  P1  til
P2 sam an ber eft ir far andi mynd ir  sem  rétt
er  að  skoða  nánar:

Í  báðum til vik um  er  um  að  ræða  feril
sem  lýsir  þróun  á  gengi hluta bréfa  í félag -
inu  AB.  Vinstra  megin  er  um  að  ræða  kaup
á hluta bréf um  í  AB  með starfs tengd um
kaup rétti  en  hægra  megin  kaup  á hluta -
bréf um  í  sama  félagi  með starfs tengd um

sölu rétti.  Á kaup rétt ar línu rit inu  gerir
starfs mað ur kaup rétt ar samn ing  í upp hafs -
punkti  P1  þegar geng ið  er 20  kr.  á  hlut.  Að
fjór um  árum lið n um  nýtir  hann kaup -
rétt inn  með  því  að  standa  við kaup in  og
greið ir  fyrir  sama  verð  í punkt in um  P2
og  var  í upp hafi,  þ. e.  í punkt in um  P1.  Í
punkt in um  P2  er mark aðs verð  á bréf un -
um  orðið 50  kr.  á  hlut,  sbr.  P3  og  þá reikn -
ast hækk un in  úr  P2  í  P3  sem launa tekj ur
starfs manns ins.  Í punkt in um  P3 mynd ast
nýtt stofn verð  í  hendi starfs manns  og  sú
hækk un  sem  kann  að  verða  á bréf un um
eftir  það  telst fjár magns tekj ur.  Hægra
megin  er  svo línu rit  sem  lýsir kaup um
með sölu rétti  og  er nákvæm lega  eins  og
hið  fyrra.  Þá  gerir starfs mað ur kaup samn -
ing  með sölu rétti  í upp hafs punkti  þegar
geng ið  er 20  kr.  á  hlut.  Eftir  jafnlang an
tíma  eða  að fjór um  árum liðn um renn ur
sölu rétt ur inn  út  og  í  stað  þess  að  nýta
hann ákveð ur starfs mað ur inn  að  standa
við kaup in  á geng inu 20.  

Í  punkti  P2  er mark aðs verð ið  á bréf -
un um  eins  og  í kaup rétt ar til vik inu  orðið
50  kr.  á  hlut. Hækk un in  úr  punkti  P2  í  P3
ætti  þá  að  mati rík is skatt stjóra  eins  og  í
kaup rétt ar línu rit inu  að telj ast  laun  en
hækk un  eftir  það fjár magns tekj ur.  Eins
og  sjá  má  verða nákvæm lega  sömu tekj ur
af geng is breyt ing um hluta bréf anna  í
hendi starfs manns ins  hvora leið ina  sem
hann  fer, kaup rétt ar leið  eða sölu rétt ar -
leið.  Aftur  á  móti  getur til kostn að ur  eða
annar ávinn ing ur  orðið mis mun andi  eftir
því  hvor leið in  er  farin. Kaup rétt ar hafi
greið ir  að jafn aði  enga  vexti  á tíma bil inu
frá  P1  til  P2  en sölu rétt ar hafi,  sem  ekki
nýtir  sér sölu rétt, greið ir  að jafn aði  vexti
á  því tíma bili  en  nýtur jafn framt  arðs  af
hluta bréf un um  á  sama  tíma.  Það  ræðst
þannig  af fjár hæð  vaxta  og  arðs  hvort
sölu rétt ar haf inn  þarf  að  bera vaxta kostn -
að  umfram arðs tekj urn ar  eða  hefur arðs -
tekj ur  umfram vaxta gjöld in.

Ágrein ing ur gjald enda  og 
rík is skatt stjóra
Gjald end ur  hafa hald ið  því  fram  að  um  sé
að  ræða sjálf stæða samn inga  um  kaup  á
hluta bréf um.  Þeir  njóti  arðs  af bréf un um,
þau  séu  skráð  á  nöfn þeir ra  á  VS reikn ing -
um  hjá Verð bréfa skrán ingu  Íslands  og  þeir
fari  með atkvæð is rétt inn.  Þannig  séu tekj -
ur  af  þeim fjár magns tekj ur  þegar  þau  séu
seld. Rík is skatt stjóri  hefur hald ið  því  fram
að  um  sé  að  ræða  útfærslu  á kaup rétti
þegar samn ing arn ir  færa starfs mann in -
um val rétt  um  að  standa  við kaup in  eða
ganga  frá  þeim  sér  að skað lausu  með  því
að  nýta sölu rétt inn  og  að  engin raun veru -
leg  kaup  hafi  átt  sér  stað  fyrr  en sölu rétt -
ur inn  sé runn inn  út  eða fall inn  úr  gildi.
Hækk un hluta bréf anna  á sölu rétt ar tíma -
bil inu  eigi,  eins  og  í til viki kaup rétt ar,  að
telj ast starfs tengd  laun  og  sæta launa skatt -
lagn ingu. Rík is skatt stjóri bend ir  á  að
starfs mað ur inn  leggi  ekki  út  svo  mikið
sem  eina  krónu  og áhætt an  af kaup un um
flytj ist  ekki  yfir  til  hans  fyrr  en sölu rétt ur -
inn  sé fall inn  úr  gildi. Sölu rétt ur inn  sé
ekki fram selj an leg ur  vegna starfs sam -
bands ins  og  mörg  dæmi  séu  um  að fjár -
mála fyr ir tæki  séu  skráð  fyrir hluta bréf um
á  VS reikn ing um  sem raun veru lega  séu  í
eigu ann arra.  Þá bend ir rík is skatt stjóri  á  að
sam kvæmt alþjóð leg um reikn ings skila -
stöðl um,  sem  sé nýj asta reglu verk ið  á
þessu  sviði,  færi launa greið and inn  og
útgef andi sölu rétt ar  ekki  hjá  sér  sölu  á
hluta bréf um  nema  sem bið reikn ings færsl -
ur þang að  til sölu rétt ur inn  er  úr  gildi fall -
inn. Reikn ings skila efnd lög giltra end ur -
skoð enda  hefur einn ig  sent  frá  sér sam -
bæri legt  álit á  þessu  ári.

Hér  hefur  verið  tæpt  á nokkr um  helstu
ásteyt ings atriðum  sem  komið  hafa  upp  í
þess um  efnum.  Engin  leið  er  (í  stuttri
grein  eins  og þess ari)  að  koma  að  öllum
rökum  og sjón ar mið um  og verð ur  það  að
ger ast  á  öðrum vett vangi.  Það  er  öllum
til hags bóta  að það tak ist  að  leysa þenn an
ágrein ing  sem  fyrst.
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SFR  stóð í byrjun árs  fyrir  vali  á stofn un
árs ins  í  þriðja  sinn.  Nú  varð  sú breyt ing  á
að stofn un um  var  skipt  í  smærri  og  stærri
stofn an ir  og  var  þar  miðað  við  að starfs -
manna fjöldi  væri  undir  eða  yfir 50.  Valið
fer  þannig  fram  að starfs menn  meta  á
órekj an leg an  hátt  ýmsa lyk il þætti  í  starfi
stofn un ar inn ar. Nið ur stað an  var  kynnt  í
hófi  sem  SFR  hélt 16.  maí 2008. Skatt -
rann sókn ar stjóri rík is ins  varð stofn un árs -
ins 2008  í  hópi  minni stofn ana.  Er  það  í

þriðja  sinn  sem skatt rann sókn ar stjóri rík -
is ins verð ur stofn un árs ins. Skatt rann -
sókn ar stjóri fékk einn ig  hæsta  skor  allra
stofn ana.

Rík is skatt stjóri  varð stofn un árs ins
2008  í  hópi  stærri stofn ana. Hækk aði rík -
is skatt stjóri  sig  um 45  sæti  frá  fyrra  ári.
Án  efa  eru  það ánægju leg tíð indi  fyrir
Fjár mála ráðu neyt ið  sem  er  það ráðu neyti
sem  fer  með starfs manna mál  og almenn -
ar umbæt ur  í rík is rekstri,  að  tvær  af meg -

Ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri
eru STOFNANIR ÁRSINS 2008
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in stofn un um ráðu neyt is ins  skulu  skipa
efstu  sæti  í könn un  sem þess ari.  Það  var
einn ig athygl is vert  að  tvær skatt stof ur
urðu  í  þriðja  og  fjórða  sæti  og  tvær skatt -
stof ur  til við bót ar  voru einn ig  mjög ofar -
lega  í 8.  og 13.  sæti.  Eru  því sam tals  sex  af
stofn un um skattyf ir valda  sem  eru fram -
ar lega.  Er  það óneit an lega  skýr vís bend -
ing  um  að starfs menn skattyf ir valda  séu
almennt ánægð ir  í  starfi.  Fyrir stjórn end -
ur stofn ana  eru  þetta auð vit að vís bend -

Á myndinni eru Gísli Bjarnason og Karl S. Lauritzson frá skattstofu Austurlands, Bryndís Kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri, Skúli Eggert
Þórðarson og Ingvar Rögnvaldsson frá ríkisskattstjóra og Trausti Bragason fyrir skattstofu Vestfjarða.

Stærri stofnanir Minni stofnanir

1.  sæti Ríkisskattstjóri Skattrannsóknarstjóri ríkisins

2.  sæti Umferðarstofa Sýslumaðurinn í Vík

3.  sæti Sjálfsbjargarheimilið Skattstofa Austurlands

4.  sæti Landbúnaðarháskóli  Íslands Skattstofa Vestfjarða

5.  sæti Reykjalundur Búnaðarsamtök Vesturlands
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ing ar  um  að áhersl ur  í stjórn un  séu rétt -
ar  og starfs mönn um  líði  vel  í  starfi.  Hjá
rík is skatt stjóra  hefur  verið  unnið  að end -
ur skipu lagn ingu stofn un ar inn ar  á und an -
förn um mán uð um.  Ný mann auðs stefna
og breytt ar áhersl ur  í starfs manna mál -
um  hafa  án  efa  átt  þátt  í  því  að nið ur stað -
an  varð  með þess um  hætti. Starfs menn
rík is skatt stjóra  gerðu  sér glað an  dag  í til -
efni  af tíma mót unum  og  fengu  sér köku -
sneið  á stutt um starfs manna fundi  sem
hald inn  var 19.  maí  sl.  Þeir  slógu  síðan
upp grill veislu  með fjöl skyld um  sínum  í
júníbyrj un.  Þar  komu  rétt tæp lega 90%  af
starfs mönn um,  ásamt  mökum  og börn -
um  og  öðrum fjöl skyldu vin um.

Á efstu myndinni má m.a. sjá þau Ingbjörgu
Erlendsdóttur, Brigitte M. Jónsson, Ingvar J.

Rögnvaldsson, Guðrúnu Jenný Jónsdóttur sem
sker sér tertusneið, Jens Þór Svansson, Jón

Guðmundsson, Ásgeir Heimi Guðmundsson,
Jarþrúði Hönnu Jóhannsdóttur, Ásdísi Grímu

Jónsdóttur, Ara Ísberg, Skúla Magnússon, 
Huldu Pálsdóttur, Rán Pétursdóttur 

og Svölu Hilmarsdóttur.

Á miðmyndinni eru þeir Bragi Freyr
Kristbjörnsson og Páll Steinþórsson að skenkja

samstarfsmönnum en þau Esther Sigurðardóttir
og Robert Biglio fylgjast með.

Á neðstu myndinni má sjá Bjarna Amby
Lárusson með eiginkonu og börnum.

IHG
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Stofnanir ársins
í  myndum



26 TÍUND

Ef geng ið  er  út  frá  þeirri heild ar sýn  að
flest ir  hafi  áhuga  á  því  að  hafa  sitt  á  hreinu
í tengsl um  við skatta mál  þarf  að  byggja
skatt kerf ið  í víð asta sam hengi  upp  á  þann
veg  að  gera  það  kleift. Auð vit að verð ur
það  aldrei  svo  að  allt  verði  í himna lagi  í
þess um  efnum –  það  er  ekki raun hæft –  en
hægt er  að  byggja  á  því
meg in sjón ar miði  að
þorri skatt greið enda
vilji  hafa hlut ina  í við -
un andi  horfi.  Þá  vakna
spurn ing ar  um hvern ig
hægt sé  að  stuðla  að  því
enn frek ar  en  nú  er. 

Upp hafs punkt ur inn
þarf  að  vera  trúin  á  að
skatt greið end ur  vilji  hafa
hlut ina  í  lagi  og  til  þess
að  svo  megi  verða  þarf
allt skatt kerf ið  að standa
sig.  Það  þarf  að  hafa upp -
lýs ing ar, regl ur  og leið -
bein ing ar  á reið um hönd -
um  og  tryggja  aðgengi  að
þeim  eftir þörf um  hvers  og
eins.  Það  þarf  að  gera
tölvu kerfi  og  önnur sam -
skipti  þannig  úr  garði  að
þau  verði auð veld  og  þeim
sé trey standi.  Það  þarf  að
sækja  enn  meira  af upp lýs -
ing um  út  fyrir skatt kerf ið
en  þegar  er  gert  og  koma  þeim  á rétt an
stað.  Að  þessu  öllu  fengnu  geta skattyf ir -
völd  gert  ríkar kröf ur  um  að hlut irn ir  séu
í  lagi,  hvort held ur  hjá ein stakl ing um  eða
rekstr ar að il um,  smáum  og stór um.  Þá  þarf
ekki  síður  að  tryggja  að skatt greið end ur
hafi  trú  á  því  að skatt kerf ið „ standi  sína
plikt“  og  sé rétt látt.  Vinna  þarf  saman  og
sam stíga.

Til trú skatt greið enda
Til trú skatt greið enda skap ast auð vit að
fyrst  og  fremst  af  því  að  lögum  og regl um
sé  fylgt,  unnið  sé fag lega  að  öllum  málum
og  að sann girni  og sam ræm is  sé  gætt.  Auk
þess  þarf  að  sýna þjón ustu lund  og lip urð
í sam skipt um,

að  setja nið ur stöð ur  fram  með skýr um,
skilj an leg um  og rök studd um  hætti, upp -
lýsa  um kæru leið ir,  gæta þag mælsku  og
upp lýsa  um  rétt  en  ekki  bara skyld ur.  Þá
þarf  hver  og  einn skatt greið andi  að  hafa
aðgang  að  eigin gögn um. Vafa laust  mætti
tína  fleira  til. Meg in at rið ið hlýt ur  að  vera
jafn ræði  eða sam ræmi. Jafn ræði  milli
skatt greið enda,  milli atvinnu greina  og
milli lands hluta.  Án  þess  næst  aldrei  sá
mik il vægi þátt ur  að  menn  telji  sig trygga

í sam skipt um  við skatt inn.  Svo  þurfa
menn auð vit að  líka  að  trúa  því  að  við
séum  ekki  bara „leið inda durg ar“  og form -
leg heit in upp mál uð!!

Er  hægt  að  ná  þessu?
Með  því  að skatt kerf ið  setji  sér  skýr mark -
mið  og leið ir  og  geti svar að hvern ig hlut -
irn ir  eiga  að  vera  og  sýni þjón ustu lund  er
hægt  að  ná mikl um  árangri  í  bættri skatt -
fram kvæmd  á  alla  lund.  Til  þess  þarf auð -
vit að  skýr  lög  og regl ur,  góðar leið bein ing -
ar,  aðgengi  að regl um  og leið bein ing um,
eft ir fylgni  og sveigj an leika. 

Ef skatt kerf ið  getur  ekki svar -
að  því hvern ig hlut irn ir  eiga  að
vera  er  varla  hægt  að ætl ast  til
þess  að skatt greið end ur  hafi 
„ allt  rétt“.  Lög  og regl ur  eru  oft
á  tíðum allt of óskýr ar.  Það  er
unnt  að  bæta. Leið bein ing ar
eru  ekki  til  í  öllum til vik um.
Það  er  líka  hægt  að  bæta  og  er
þegar  hafið  af  hálfu rík is skatt -
stjóra.  Aðgengi  að upp lýs ing -
um  þarf  að  vera  fyrir  hendi,
bæði inn á við  til starfs manna
skatt kerf is ins  og útá við  til
skatt greið enda  og fag manna.
Þar hlýt ur  fyrst  og  fremst  að
verða  litið  til vefs ins  sem
trygg ir  öllum  aðgengi  að
sams  konar upp lýs ing um  og
leið bein ing um  hver  og
hvað an  sem leit að  er,  sem
jafn framt leið ir  til  meira
sam ræm is  í  orðum  og
athöfn um.  Það  þarf einn ig
meiri eft ir fylgni,  t. d.  meira

sam spil  þeirra upp lýs inga  sem  fyrir
eru  í skatt kerf inu  og skjót ari við brögð
þannig  að  síður  komi  til  þess  að end ur -
ákvarð an ir  af  ýmsu  tagi  taki  til  fjölda  ára.
Á  þann  hátt  er einn ig  hægt  að upp fylla
betur  þær leið bein inga skyld ur  sem  hvíla  á
skattyf ir völd um. 

Til tekt 
Nauð syn legt  er  bæði  að taka  til  í skatta lög -
gjöf inni  og lög festa  ákvæði  um  hin  ýmsu
at riði,  bæði  með hlið sjón  af úr skurð um

“ég  vil  bara  haf´ ett´ í  lagi”
Þessi setn ing  hefur hljóm að  í  huga  mér  síðan  ungur tón list ar mað ur  lét

hana  falla  í umræð um  um skatta mál  á vor dög um.  Skyldi  það  ekki  vera

þannig  í  raun  að flest ir skatt greið end ur  vilji „ bara  haf´ ett´ í  lagi“?  Oft  er

það  hins  vegar  svo  að  almennt  er ein blínt  á  hið gagn stæða.  Þannig  er frem -

ur  horft  til  þess  sem  miður  fer  en  þess  sem  er  í ásætt an leg um far vegi. 

Frek ar  á  ókosti  en  kosti, frek ar  á vanda mál  en lausn ir. 

Erindi flutt á skattstjórafundi 2008 í Stykkishólmi



yfir skatta  nefnd ar  og dóm a nið ur stöð um
og  í  takt  við breyt ing ar  sem  orðið  hafa  á
þjóð fé lag inu  og  almennt  á sam fé lagi þjóð -
anna.  Sem  dæmi  um breyt ing ar  á laga -
setn ingu  sem kall a  á skoð un  á sam spili
við tekju skatt slög in  má  nefna heim ild ir  í
hluta fé laga lög um  um sam ein ingu  félaga
yfir landa mæri.  Þá  má  nefna  að  nú  eru  rétt
20  ár  frá  því  að stað greiðsla opin berra
gjalda  var  tekin  upp.  Síðan  hefur  margt
breyst,  t. d.  hafa  verið  sett  lög  um einka -
hluta fé lög.  Í kjöl far ið  hefur  þeim  sem
stunda atvinnu rekst ur  í  eigin  nafni fækk -
að  og  þeir stofn að einka hluta fé lög  í stað -
inn  um rekst ur sinn.  Af  þessu til efni  vakna
t. d. spurn ing ar  um með ferð  á reikn uðu
end ur gjaldi  og van greiddri skila skyldri
stað greiðslu eig enda  og stjórn enda einka -
hluta fé laga  í sam an burði  við  ákvæði  er
varða  almenna launa menn.  Fleiri  dæmi
verða  ekki  nefnd  hér  en  af  ýmsu  er  að
taka  ef  grannt  er skoð að.

Þá  þarf  að end ur skoða gaml ar reglu -
gerð ir  og  setja  nýjar.  Sem  dæmi  má  nefna
að  enn  er  eftir  því  sem  efni  standa  til  í  gildi
reglu gerð  nr. 245/1963,  um tekju skatt  og
eign ar skatt.  Hluti þeirr ar reglu gerð ar  var

felld ur  úr  gildi  með setn ingu reglu gerð ar
nr. 483/1994,  um frá drátt  frá tekj um  af
atvinnu rekstri  eða sjálf stæðri starf semi.
Var  það  til mik illa  bóta varð andi  þann
þátt  en nauð syn legt  er  að  gera  betur,  enda
mikið  vatn runn ið  til sjáv ar  síðan  báðar
þess ar reglu gerð ir  voru sett ar.  Myndi setn -
ing nýrr ar reglu gerð ar  um tekju skatt  án
efa  auka  mjög  á  öryggi  og sam ræmi  í skatt -
fram kvæmd. 

Lögum sam kvæmt  skal  árlega  setja regl -
ur  um  mat  á hlunn ind um  og  öðrum tekj -
um  og frá drætti  sem  meta  þarf  til  verðs, 
s. k. skatt mat.  Því skýr ara  sem skatt mat ið
er  því  meira  öryggi verð ur  í skatt fram -
kvæmd  að  því  er  greinda  þætti varð ar.
Nauð syn legt  er  að  fjölga  þeim tekju lið -
um  sem  um  er fjall að  í skatt mati,  bæði  það
sem  telja  ber  til  tekna  og  eins  það  sem
heim ilt  er  að  halda  utan  við tekju færslu,
auk  þess  að  útfæra  enn  betur  það  sem
þegar  er fjall að  um  í gild andi skatt mati.  Í
þessu  felst  mikil sam ræm ing  og tæki færi
til  að  fækka álita efn um  af slík um  toga. 

Ýmis tæki færi  eru  til ein föld un ar  á
skatt fram kvæmd  hjá  þeim  sem  hafa
óveru leg ar tekj ur  af sjálf stæðu  starfi  en

ber  samt  að  reikna  sér end ur gjald  af  þeim
sökum sam kvæmt núgild andi lög gjöf.
Fara  mætti  með slík ar tekj ur  upp  að til -
teknu  marki  á  annan  veg  en  nú  er  gert.
Einn ig  mætti  hækka gild andi lág mark
varð andi ákvörð un reikn aðs end ur gjalds.
Yrði  slíkt  til mik ill ar ein föld un ar  bæði
fyrir skatt greið end ur  og skatt kerf ið. 

Að  lokum
Stikl að  hefur  verið  á  stóru  hér  að fram an
í  þeim til gangi  að  vekja  umræðu  og
umhugs un.  Þótt  mjög  margt  hafi  verið
gert  til ein föld un ar  og  til  að auð velda
fram tals gerð  má  ekki  láta  þar stað ar
numið.  Huga  þarf  að  ýmsum leið um  og
úrbót um  í  því sam bandi  en  þó allt af  með
það  að leið ar ljósi  að  efla  á  alla  lund  það
sem  kalla  má þjón ustu  við skatt greið end -
ur  og  tryggja  aukið sam ræmi  í  víðum
skiln ingi  þess  orðs.  Stuðla  þarf  að  því  að
allir  sitji  við  sama  borð.  Hvorki  skal  vera of
eða  van.  Því  getum  við leit ast  við  að  ná
með öfl ugu skatt kerfi.  
Og  þá verð ur senni leg ast... bara  sátt  og
sam lyndi.

Elín Alma Arthursdóttir
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Fjár mála ráð herra  hefur skip að  Rósu Helgu Ing ólfs -

dótt ur skatt stjóra Vest fjarða um dæm is  til  næstu  fimm

ára  frá 1.  júlí  sl.  Hún  tók  við starf inu  af Guð rúnu  Björgu

Braga dótt ur  sem  gegndi  því  í rúm lega  sex  ár. Það  er  í

þriðja  skipti  á nokkr um mán uð um  sem skip að ur  er  nýr

skatt stjóri,  en  í  lok síð asta  árs  var  Hanna Björns dótt ir

skip uð skatt stjóri Norð ur lands um dæm is  vestra  og  í  vor

var Stein þór Har alds son skip að ur skatt stjóri Suð ur lands -

um dæm is.

Rósa Helga  lauk  B. Sc.  í við skipta fræði  frá Háskól an um

á Akur eyri  árið 2006.  Hún  hefur starf að  á Skatt stofu

Norð ur lands um dæm is  vestra  frá  árinu 1995,  fyrst  sem

þjón ustu full trúi  í stað greiðslu deild  og  svo  sem deild ar -

stjóri tekju skatts deild ar.

Nýr skatt stjóri á Ísa firði
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Inn gang ur
Árið 1949  verða ákveð in þátta skil  við
stjórn efna hags mála hér lend is. Sjálf stæð -
is flokk ur breyt ir  um  stefnu,  vill  frjálsa
versl un,  lága  skatta  og bland að hag kerfi.

Hinir flokk arn ir  þrír, Alþýðu flokk ur, Sósí -
al ista flokk ur  og Fram sókn ar flokk ur,  vildu
hins  vegar  mjög mið stýrt  kerfi  þar  sem
öll fjár muna mynd un  yrði  í hönd um opin -
berra  aðila.

Þessi  munur  á stjórn mála flokk un um
kemur  skýrt  fram  í skatt a pól it ík inni.  Á
tíma bil inu 1947  til 1957  var þrí veg is lagð -
ur  á stór eigna skatt ur  sem  ætlað  var  það
hlut verk  að  rétta
þjóð ar skút una  við.
Skemmst  er  frá  því
að  segja  að þess ar
ráð staf an ir  fóru  út

um þúfur. Óða verð bólga  fór  af  stað,  menn
töp uðu spari fénu  og  hættu  að  leggja  fyrir.
Fé  banka  til  útlána minnk aði, vöru skipti
að  hætti Sov ét ríkj anna  urðu  æ algeng ari  í
utan rík is við skipt um  og spill ing  í  hinu
opin bera  kerfi  gróf  um  sig. Tví veg is  fóru
skatt greið end ur  í  mál  við  ríkið  og  fór
seinna  málið  til mann rétt inda nefnd ar
Evr ópu  og  er  fyrsta  mál  sem Íslend ing ar

Eigi  er  það sætt ar rof  segir  Njáll  að  hver  hafi  lög  við  annan  því  að
með  lögum  skal  land  vort  byggja  en  með ólög um  eyða 

Njáls saga, 70.  kafli.

Jóhannes
Hraunfjörð
Karlsson

Útdrátt ur
Stór eigna skatt ur  var þrívegis lagð ur  á frá 1947  til 1957  og  olli
mikl um deil um  í þjóð fé lag inu. Tví veg is  fóru skatt greið end ur  í  mál
við  ríkið  og töp uðu  í  bæði skipt in, tví veg is klofn aði Hæsti rétt ur.
Seinna  málið  fór  alla  leið  til mann rétt inda nefnd ar Evr ópu  og  er
fyrsta  mál  sem Íslend ing ar  senda  til henn ar.  Það  er  vel  þekkt  í
alþjóð leg um skatta rétti  og geng ur  almennt  undir nafn inu „ the
Gud munds son  case“.

Hjá stjórn völd um  er álagn ing  skatta  ekki mark mið  í  sjálfu  sér.
Það  eitt  að  menn  greiði  skatta  eykur  ekki vel meg un.  Það  er
hvern ig  hið opin bera ráð stafar skatt tekj um  sínum  sem  ræður
úrslit um  um vel meg un borg ar anna.  Með  öðrum  orðum þörf um
borg ar anna  er  betur  sinnt  með  því  að  greiða  skatta, held ur  en  ef
hver  og  einn ráð stafar tekj um  sínum.  Um  þetta  var  ekki  deilt  í
stór eigna skatt smál inu.  Þetta  var ramm pól it ískt  mál. Tek ist  var
á  um grund vall ar at riði  í pól it ískri  umræðu,  hvaða þörf um  ber
hinu opin bera  að  sjá  um  að upp fylla  og  hvað  á ein stakl ing ur inn
sjálf ur  að  sjá  um  að upp fylla. 

Í stór eigna skatt smál inu krist all ast mun ur inn  á  hægri -  og
vinstri mönn um  um  miðja 20. öld ina. Sjálf stæð is menn  töldu
að skatt ar  ættu  að mið ast  við  að eðli leg fjár muna mynd un  ætti
sér  stað  hjá fyr ir tækj um  og ein stakl ing um.  Þeir  vildu bland að  og
frjálst hag kerfi. Vinstri menn  töldu  þetta við horf ein göngu  vera
í nös un um  á sjálf stæð is mönn um.  Þegar  til kast anna  kæmi hygl -

uðu  þeir  sínum mönn um. Vinstri menn  vildu  láta skatt lagn ingu
þegn anna  standa  undir fjár magns upp bygg ingu fyr ir tækj anna  án
till lits  til hag kvæmni.

Skattur eða eignarnám?
- GUDMUNDSSON  CASE -
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sendu  til henn ar.  Í  báðum dóm un um
gegndi Guð mund ur Guð munds son  í Tré -
smiðj unni  Víði  að Lauga vegi 166  stóru
hlut verki.  Málið  er  vel  þekkt  í alþjóð leg um
skatta rétti  og geng ur  almennt  undir nafn -
inu „ the Gud munds son  case“.

Að  sögn  Adam  Smith  eiga skatt ar  að
vera jafn ir  og sann gjarn ir. Einn ig  eiga  þeir
að  vera  þekkt  og ræki lega skil greind  stærð
og  mega  ekki ráð ast  af geð þóttaákvörð -
un um stjórn valda. Þess ar kenni setn ing ar
hafa  lagt grunn inn  að skatt heimtu Vest ur -
landa síð ustu  tvær ald irn ar.  Í  báðum þess -
um  málum  var tek ist  á  um eft ir tal in
grund vall ar at riði;  hvað  má rík is vald ið
ganga  langt  í  að skatt leggja eign ir ákveð -
inna  hópa  án  þess  að  það mis muni skatt -
greið end um  og  að  um eign ar nám  sé  að
ræða? Skatt greið end ur töp uðu mála ferl -
un um  í Hæsta rétti  en ólík legt  er  að  slík
nið ur staða feng ist  nú.

Hér  er fjall að  um stór eigna skatt inn
1950  og 1957  en  fyrst  verða skoð að ar til -
lög ur  þeirra  dr. Benja míns H.  J. Eir íks son -
ar  og próf ess ors  Ólafs Björns son ar  um
aðgerð ir  í efna hags mál um.

Stór eigna skatt ur inn 1950
Dýr tíð ar ráð staf an ir rík is stjórn ar Stef áns
Jóhanns Stef áns son ar, Stef an íu, skil uðu
ekki  þeim  árangri  sem  til  var ætl ast. Verð -
bólgan  hélt  áfram  að  geisa  og  í árs lok 1948
voru sam þykkt  ný  lög  um dýr tíð ar ráð staf -
an ir. Fram sókn ar menn  höfðu  aldrei  verið
ein huga  í rík is stjórn inni  og sjálf stæð is -
menn  vildu  gjarnan  fara  aðrar leið ir  en
Stef án  Jóhann Stef áns son boð aði. Brest ir
fóru  að  koma  í stjórn ar sam starf ið. Um
sum ar ið 1949  fékk rík is stjórn in  dr. Benja -
mín  H. J. Eir íks son hag fræð ing  til  að  gera
úttekt  á efna hags mál um þjóð ar inn ar.  Þessi
úttekt  er tíma móta verk  í  stjórn efna hags -
mála hér lend is  og  má  vel  gera  því  skóna
að  hún  hafi  flýtt  fyrir  falli Stef an íu. Fram -
sókn ar menn  settu  nú stjórn inni úrslita -
kosti  með til lög um  í dýr tíð ar -  og efna -
hags mál um.  Hvorki Alþýðu flokk ur  né
Sjálf stæð is flokk ur  vildu fall ast  á til lög ur
fram sókn ar manna  og  ríkti stjórn ar kreppa
í land inu.

Í fram hald inu  var  boðað  til kosn inga
og Ólaf ur  Thors for mað ur Sjálf stæð is -
flokks ins mynd aði minni hluta stjórn  í
byrjun desem ber 1949.  Hann  lýsti  því  yfir
að meg in hlut verk hinn ar  nýju stjórn ar
væri  að  finna var an lega  lausn  á efna hags -
mál um þjóð ar inn ar. Ólaf ur  fékk  tvo hag -

fræð inga  til ráð gjaf ar  í dýr tíð ar mál un um,
þá  dr. Benja mín  H. J. Eir íks son  og próf ess -
or  Ólaf Björns son.  Þeir  byggðu til lög ur
sínar  að  mestu  á „Álits gerð  um hag mál“
eftir  dr. Benja mín  frá  því  þá  um sum ar ið.
Sam kvæmt  því  voru athug að ar  þrjár leið -
ir:  styrkja -  og ábyrgða leið in, nið ur færslu -
eða verð hjöðn un ar leið in  og geng is lækk -
un ar leið in.  Þeir  mæltu sér stak lega  með
síð ast nefndu leið inni  og  féllst rík is stjórn -
in  á  hana. Til lög ur  og grein ar gerð  þeirra
dr. Benja míns  og próf ess ors  Ólafs  voru
send ar Alþýðu flokki  og Fram sókn ar flokki
í byrj un febrú ar 1950  og  þeir beðn ir  um  að
mynda  nýja meiri hluta stjórn  á grund velli
til lagn anna. Alþýðu flokk ur inn  féllst  ekki
á til lög urn ar  en fram sókn ar menn  báru
fram van trausts til lögu  á rík is stjórn ina  og

í fram hald inu mynd uðu  þeir  nýja rík is -
stjórn  um miðj an  mars 1950.  Ekki  vildu
þeir  taka til lög ur hag fræð ing anna  hráar
upp  úr grein ar gerð inni, held ur  semja sér -
stak lega  um  lausn vanda mál anna.

Sam kvæmt til lög un um  skyldi  gengi
íslensku krón unn ar  fellt  um 42,6  af
hundr aði. Fræði lega  séð hækk ar  verð fast -
eigna  og ann arra sam bæri legra  eigna  við
geng is lækk un.  Þar  sem meg in til gang ur
þess ara  aðgerða  var  að  skapa jafn vægi  í
þjóð ar bú skapn um  en  ekki  að  færa nein -
um sér stök um  hópi  manna óeðli leg an
gróða  lögðu  þeir  dr. Benja mín  og próf ess -
or Ólaf ur  til  að lagð ur  yrði sér stak ur stór -
eigna skatt ur  á  alla skatt skylda ein stakl -
inga  og fyr ir tæki  nema for seta  Ís lands.
Skyldi skatt ur inn leggj ast  á  þær eign ir



30 TÍUND

einar  sem hækk uðu  í  verði  að krónu tölu
vegna geng is lækk un ar inn ar  og greið ast
upp  á 20  árum. Skatt skuld in  bæri 3,5  af
hundr aði  í árs vexti.  Þess  vegna  skyldi
draga pen inga, verð bréf  og úti stand andi
skuld ir  frá  hreinni  eign  áður  en skatt ur inn
yrði lagð ur  á.  Til  að  meta  áhrif geng is fell -
ing ar inn ar  var eigna mönn um  skipt  upp  í
fjóra  hópa; 
1.  þá  sem  áttu skuld laus ar eign ir  í  fríðu, 
2. þá  sem  áttu pen inga  eða verð bréf, 
3. þá  sem skuld uðu 
4.  og  þá  sem skuld uðu  en  áttu eign ir  í  fríðu.

Við  almenna verð hækk un  hækka  allar
eign ir  í  verði  aðrar  en pen ing ar  og verð -
bréf,  sem  nemur  hinni  almennu verð -
hækk un.  Þeir  sem  áttu eign ir  í pen ing um
og verð bréf um  urðu  því  fyrir raun veru -
legu  tjóni. Skuld ar arn ir  í  þriðja hópn um
högn uð ust  hins  vegar  um  þá upp hæð  sem
sam svar aði  tapi  þeirra  sem  áttu pen inga
og verð bréf.  Í  fjórða hópn um  áttu  menn
eftir  sem  áður  sömu eign ir  en högn uð ust
á gild is rýrn un  skulda,  s. s. hús næð is skulda.
Tveir sein ustu hóp arn ir högn uð ust  því
veru lega  á geng is fell ing unni.

Dr. Benja mín  H. J. Eir iks son  og próf ess -
or Ólaf ur Björns son  lögðu  til  að stór eign -
ir  yrðu skatt lagð ar  sem svar aði  til  þess
tjóns  sem eig end ur pen inga  og verð bréfa
urðu  fyrir. Ein göngu  þeir  sem  höfðu tekj -
ur  og  áttu  eign  sem  næmi  meira  en
300.000 krón um  skyldu  greiða stór eigna -
skatt,  en  það  var með al verð íbúð ar  á þess -
um  tíma.  Ekki  væri  ástæða  til  að  hafa skatt -
inn stig hækk andi  þar  sem geng is lækk un -
in  hefði  sömu  áhrif  á litl ar  og stór ar eign -
ir  og  nóg  væri  að  hafa skatt inn  á  milli 10
og 12  af hundr aði  af verð mæti  eigna.  Auk
þess  tóku  þeir  fram,  að  þar  sem  hinar skatt -
lögðu eign ir  væru ein göngu  í  fríðu,  þ. e.
fast eign ir  og slík ar eign ir,  en  ekki hand -
bært  fé,  ykist hætt an  á  að greiðslu vand -
ræði sköp uð ust  hjá fyr ir tækj um  og ein -
stakl ing um  ef skatt ur inn  væri  hærri. Rekst -
ur við kom andi fyr ir tækja  gæti  því dreg ist
saman  og skatt byrð in  lent  á fleir um  en
þeim  sem  ætlað  var  að  bera skatt inn. Jafn -
framt  lögðu  þeir  til  að hluta fé lög  og sam -
vinnu fé lög  yrðu skatt lögð  eins.

Rík is stjórn in  byggði frum varp  um stór -
eigna skatt  á þess um til lög um. Sam kvæmt
því  var  miðað  við eigna stöðu 31. desem -
ber 1949. Ein stakl ing ar  skyldu  greiða 10  af
hundr aði  af eign um  á bil inu 300.000
krón ur  til einn ar milj ónar krón a,  en 12  af

hundr aði  af eign um  umfram  eina milj ón
krón a. Sam svar andi skatt hlut fall  fyrir
hluta fé lög  og sam vinnu fé lög  var  átta  og
tíu  af hundr aði,  en  þau  skyldu  greiða  jafnt. 

➢ Fast eign ir  skyldu metn ar  eftir fast -
eigna mati marg föld uðu  með 5  í
Reykja vík, 4  í kaup stöð um  með
4.000  íbúa  og  fleiri (Hafn ar fjörð ur
og Akur eyri)  og 3  á  öðrum stöð um.

➢ Eign ir hluta fé laga  og sam vinnu fé -
laga  skyldu  metnar  af  þriggja  manna
nefnd  er rík is stjórn in skip aði.

➢ Hluta bréf  skyldu  ekki  talin  með
eign um ein stakl inga  og  félaga.  Í
stað inn  skyldi  ekki  draga hluta fé  frá
eign um hluta fé laga.

➢ Stofn sjóð ir sam vinnu fé laga  skyldu
telj ast  eign félags manna  en  ekki
sam vinnu fé lag anna.

➢ Ógreidd an eigna auka skatt sam -
kvæmt dýr tíð ar ráð stöf un um Stef an -
íu  árið 1947  skyldi  draga  frá eign um
til  að  finna skatt skylda  eign.

➢ Til  að  finna skatt skylda  eign  skyldi
draga spari fé, pen inga, verð bréf  og
útistand andi skuld ir  frá eign um við -
kom andi.

Stjórn Sjálf stæð is flokks  og Fram sókn ar -
flokks  tók  við 14.  mars 1950  og  lög  um
stór eigna skatt  gengu  í  gildi  aðeins  fimm
dögum  seinna. Fram sókn ar menn  voru
ekki til bún ir  til  að sam þykkja til lög ur
minni hluta stjórnar  Ólafs  Thors óbreytt ar
og  í stjórn ar mynd un ar við ræð un um breytt  -
ist ákvæð ið  um stór eigna skatt inn veru -
lega. Skatt inn  skyldi  greiða  að  hluta  innan
sex mán aða  en eft ir stöðv arn ar  á 20  árum
eins  og  áður  en árs vext irn ir  af skatt skuld -
inni  voru ákvarð að ir 4  af hundr aði  í  stað
3,5:

➢ Í  fyrsta  lagi breytt ist marg föld un ar -
stuð ull fast eigna mats ins. Fast eigna -
mat  í Reykja vík  skyldi marg fald að
með 6  í  stað 5  og fast eigna mat  í
Hafn ar firði  og  á Akur eyri  skyldi
marg fald að  með 5  í  stað 4.  Búinn
var  til  nýr flokk ur  fyrir kaup staði
með  íbúa  á bil inu 2.001  til 4.000
(Kefla vík, Akra nes  og Ísa fjörð ur)  og
var fast eigna mat  húsa  þar marg fald -
að  með 4. Fast eigna mat ann arra
húsa  var marg fald að  með 3.

➢ Í  öðru  lagi  skyldu  félög  ekki  greiða
skatt, held ur  var hrein um eign um

þeirra  skipt  niður  á eig end ur  í rétt -
um hlut föll um  við hluta fjár -  og
stofn fjár eign  hvers  um  sig. Eign irn ar
töld ust  síðan  með  öðrum eign um
við kom andi ein stakl inga  við skatt -
álagn ingu.  Þessi breyt ing  þýddi  að
ein ung is hluta fé lög  og einka fé lög
greiddu skatt inn. Sam vinnu fé lög in
sluppu  því  sem  næst.

➢ Í  þriðja  lagi  var skatt stig an um
breytt.  Fyrstu 300.000 krón urn ar
voru skatt frjáls ar  eins  og  áður.  Af
eign  á bil inu 300.000  kr.  til 500.000
kr.  var  greitt 10  af hundr aði,  af  eign
á bil inu 500.000  kr.  til millj ón  var
greitt 15  af hundr aði.  Af  eign  á bil -
inu millj ón  til  ein  og  hálf millj ón
var  greitt 20  af hundr aði  og  af  eign
umfram  eina  og  hálf millj ón  var
greitt 25  af hundr aði.  Ríkið  tók  því
fjórð ung  allra  eigna  umfram  eina  og
hálfa millj ón  króna.

➢ Í  fjórða  lagi  skyldu sam vinnu fé lög
og hluta fé lög ein ung is  greiða  skatt
af  þeirri  eign  sem tald ist  ekki  með
við útreikn ing  á eign um ein stakl -
inga.

Mála ferl in hefj ast
Sam tök atvinnu rek enda mót mæltu þess -
ari skatt heimtu harð lega.  Þeim  fannst  ekki
eðli legt  að  ríkið skuld færði fjórð ung  eigna
nokk urra öfl ug ustu fyr ir tækja lands ins  á
einu  bretti  og  ákváðu  að  láta  á  það  reyna
fyrir dóm stól um  hvort álagn ing stór eigna -
skatts stæð ist  ákvæði stjórn ar skrár inn ar
um frið helgi eign ar rétt ar ins. Ákveð ið  var
að Guð mund ur Guð munds son  í Tré smiðj -
unni  Víði  að Lauga vegi 166, núver andi
hús næði rík is skatt stjóra, höfð aði próf mál -
ið. Guð mund ur  í Víði hafði brenn andi
áhuga  á mál inu  en  auk  þess end ur spegl aði
eigna sam setn ing  hans  flest  það  sem Sam -
tök atvinnu rek enda  vildu  fá  úr skor ið.
Tré smiðj an  Víðir  var hluta fé lag, sam eign -
ar fé lag  var  um hús eign ina  að Lauga vegi
166  en  húsið  á Víði meln um  var  í einka -
eign  hans. Guð mund ur  hafði  kært álagn -
ingu  til skatt stjórans  í Reykja vík,  en  ekki
feng ið  neina  úrlausn  þar.  Hann  kærði
málið  því  til rík is skatta nefnd ar  sem lækk -
aði skatt skylda  eign  hans  um 5.800 krón -
ur  og stór eigna skatt inn  úr 193.577  í
192.417 krón ur,  þar  af  voru 47.630 krón -
ur  vegna hluta fjár eign ar  hans  í Tré smiðj -
unni  Víði.  Þetta  þurfti Guð mund ur  að
greiða  ofan  á  alla  aðra  skatta.  Þessu  vildi
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hann  alls  ekki  una  og  málið  var þing fest
fyrir bæj ar þingi Reykja vík ur 19.  maí 1952. 

Guð mund ur  lagði  áherslu  á  að sam -
kvæmt 67.  grein stjórn ar skrár inn ar  væri
eign ar rétt ur inn frið helg ur  og eng inn  verði
skyld að ur  til  að  láta  af  hendi  eign  sína
nema almenn ings heill  krefji. Jafn framt
vís aði  hann  til grund vall ar reglu  um skatt -
lagn ingu  sem  gjarnan  er  kennd  við  Adam
Smith,  en sam kvæmt  henni  eiga skatt ar
að  vera jafn ir  og sann gjarn ir  og  mega  ekki
ráð ast  af geð þótta á kvörð un um stjórn -
valda. Upp fylli skatt ar  ekki  þessi  ákvæði,
sagði Guð mund ur,  er  ekki  um  skatt  að
ræða held ur eign ar nám,  og vitn aði  til  þess
að  lögin mis mun uðu mönn um  eftir
búsetu  og fjórð ung ur  eigna  færi  til rík is ins.
Eysteinn Jóns son fjár mála ráð herra  var
ekki  sama sinn is.  Hann  taldi  að  þótt skatt -
ur inn  kæmi  verr  niður  á hluta fé -
lög um  og hlut höf um  þeirra  þá
væru  þeir  mun efn aðri  en þátt tak -
end ur  í sam vinnu fé lög um  og  bæri
því  að  greiða  meira. Dóm ari  var
sam mála  Eysteini.

Aðal mál ið  hjá Guð mundi  og
atvinnu rek end um  var  það hvern -
ig hrein um eign um hluta fé laga
var  skipt  niður  á eig end ur  í rétt um
hlut föll um  við hluta fjár -  og stofn -
fjár eign  hvers  um  sig  og  þeir  síðan
skatt lagð ir.  Allt hluta féð  í Tré -
smiðj unni  Víði  var  metið  á 60.000
krón ur  að nafn virði,  þar  af  var
hlut ur Guð mund ar 52.000 krón ur.
Við álagn ingu stór eigna skatts ins
var  þessi  liður tal inn  honum  til
eign ar  sem  nam krón um 238.154. Guð -
mund ur  taldi  þetta  ekki  geta stað ist. Tré -
smiðj an  Víðir  væri sam kvæmt  lögum
óháð ur skatt að ili  sem  ætti eign ir  og  gæti
tekið  á  sig skuld bind ing ar. Hluta féð  veitti
honum ein ung is  rétt  til  áhrifa  innan
stjórn ar félags ins  í hlut falli  við  eign hans
í félag inu.  Hér  væri  því  verið  að  nota skatt -
stofn hluta fé lags ins  við skatt lagn ingu
hlut haf ans  sem  væri  ótækt. Sam kvæmt
skatta lög um  væru  þetta  tveir sjálf stæð ir
skatt að il ar  og  bryti  það  gegn ákvæð um
stjórn ar skrár inn ar. 

Fjár mála ráð herra  sagði  að  með  lögum
um stór eigna skatt  hefði  eldri ákvæð um
skatta laga  verið  vikið  frá  og  ný  ákvæði
verið  sett. Sam kvæmt  þeim  væru hluta -
félög  ekki sjálf stæð ir skatt að il ar  vegna
greiðslu stór eigna skatts, held ur  skyldi
skipta eign um hluta fé laga  niður  á  hina

raun veru legu eig end ur  þeirra,  og  reikna
síðan stór eigna skatt inn  af  allri eign inni.
Yfir völd um  væri  slíkt  vel heim ilt  og  bryti
það  á eng an  hátt  gegn ákvæð um stjórn ar -
skrár inn ar  um frið helgi eign ar rétt ar ins.
Dóm ar inn  var sam mála fjár mála ráð herra
og  taldi  að  þegar  litið  væri  á  hinar sér -
stöku ástæð ur  að  baki skatt lagn ing unni
væri  slíkt verð mæta mat  á hluta bréf um
ekki óeðli legt.

Við álagn ingu hækk uðu skattyf ir völd
bók fært  verð  tækja  og  áhalda hluta fé lags -
ins  um 58.701  krónu.  Þetta  gat Guð -
mundur  í Tré smiðj unni  Víði  ekki  sætt  sig
við. Sam kvæmt  lögum  um stór eigna skatt -
inn  skyldi  mat  á tækj um  og áhöld um  fara
eftir skatta lög um.  Í  tekju -  og eign ar skatts -
lög um  frá 1935  og reglu gerð  þar  að lút -
andi  sagði  að verð lag  á lausa fé  skyldi

miðað  við áætl að sölu verð.  Um  langt
skeið  hafi fram kvæmd  téðra  laga  verið
þannig  að lausa fé  væri  talið  fram  til eign -
ar  á kaup verði  að frá dreg inni til skil inni
fyrn ingu  sem  væri  talið jafn gilda áætl uðu
sölu verði. Síð ast  var  þetta  gert  við álagn -
ingu eign ar skatts  árið 1950  án nokk urra
ath uga semda  frá skattyf ir völd um. Guð -
mund ur krafð ist  þess  að  hið bók færða  fé
félags ins  yrði  lagt  til grund vall ar  við
ákvörð un  eigna  þess  enda  hefði  það  farið
að  lögum  um fyrn ing ar.

Eng inn  þekkti  betur mat ar hol ur skatta -
lag anna  en  Eysteinn Jóns son fjár mála ráð -
herra.  Hann  sagði  að skattyf ir völd um  væri
falið  að  meta  verð  á lausa fé  eftir  þeim
regl um  sem  þau  settu. Ekk ert  í skatta lög -
um  segði  að  við álagn ingu stór eigna skatts
yrði  að not ast  við  sömu regl ur  og  við
álagn ingu eignar skatts.  Þann 20. sept emb -

er 1950  hafði fjár mála ráð herra  sent skatt -
stjóran um  í Reykja vík, Hall dóri Sig fús -
syni,  bréf  um hvern ig laus afé  skyldi  metið
til  eigna  við álagn ingu stór eigna skatts.
Sam kvæmt  því  skyldi  miða verð mæti
lausa fjár  við kaup verð  að frá dreg inni
leyfðri fyrn ingu  en  að við bættri hækk un
sam kvæmt ákveðn um regl um  er mið uð -
ust  við  aldur lausa fjár ins.  Slíkt rúm að ist
vel  innan skatta laga. Dóm ar inn  var sam -
mála  Eysteini  og  sagði  að  þótt skattyf ir -
völd  hefðu not ast  við  aðrar regl ur hing að
til  væri  ekki  unnt  að  telja  að  sú  venja
hefði  breytt ský laus um ákvæð um lag anna
þess  efnis  að skattyf ir völd um  væri full -
heim ilt  að  beita  öðrum regl um  við álagn -
ingu stór eigna skatts  en  við álagn ingu
eign ar skatts.

Hér aðs dóm ur lækk aði stór eigna skatt
Guð mund ar Guð munds   son ar  úr
192.417 krón um  í 186.735 krón ur.
Guð mund ur áfrýj aði mál inu  til
Hæsta rétt ar,  sem klofn aði  í mál -
inu.  Tveir  af  fimm dóm ur um skil -
uðu sér á liti  en meiri hlut inn  féllst
á  dóm und ir rétt ar  þann 15. okt ób -
er 1952  að  svo  til  öllu  leyti. Aðal
mis ræm ið  á  milli meiri hluta  og
minni hluta Hæsta rétt ar  var  í verð -
lagn ingu hluta bréf anna. Und ir -
rétt ur  taldi  að  með álagn ingu stór -
eigna skatts ins  hefðu yfir völd  sett
nýjar regl ur  um verð mæt is mat
hluta bréfa,  sem  skyldi ein göngu
notað  í  þetta  eina  sinn.  Þótt meiri -
hluta Hæsta rétt ar fynd ist  þetta
ákvæði  bæði  óskýrt  og  loðið  féllst

hann  samt  á  dóm und ir rétt ar  um verð -
mæta mat hluta bréf anna. Minni hlut  anum
fannst  hins  vegar  ótækt  að  meta hluta bréf
á þenn an  hátt  og  taldi  að  þetta  gæti  leitt
til  þess  að  þau  væru ofmet in  til  skatts.
Hann  vildi  því  fella  úr  gildi  ákvæði und ir -
rétt ar  um  skatt Guð mund ar  af hluta bréfa -
eign  hans  í Tré smiðj unni  Víði. 

Framhald greinarinnar birtist í næstu
Tíund.

Höf und ur  þakkar  Sveini Leifs syni, lög fræð ingi
fyrir gagn leg ar upp lýs ing ar  og  Davíð  Þór
Björg vins syni próf ess or  fyrir ábend ing ar  um
heim ild ir.

Guðmundur lagði áherslu
á að samkvæmt 67. grein
stjórnarskrárinnar væri

eignarrétturinn friðhelgur
og enginn verði skyldaður

til að láta af hendi 
eign sína nema

almenningsheill krefji
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Ísa fjörð ur  er  einn  af  þeim stöð um  á land -
inu  þar  sem marg ir útlend ing ar  hafa leit -
að  sér  að  atvinnu  og  sest  að  með fjöl skyld -
ur  sínar.  Þar  var  sett  á  stofn Fjöl menn ing -
ar set ur  árið 2001,
sem  er verk efni  á
vegum Félags mála -
ráðu neyt is ins. Þar
hefur  síðan  verið hald ið  úti öfl ugri starf -
semi  sem  felst  í  að  greiða  á  sem flest an
hátt  götu  þeirra  erlendu rík is borg ara  sem
flytja hing að  til  lands  til  lengri  eða
skemmri dval ar. Þó Fjöl menn ing ar setr ið  sé
stað sett  á Ísa firði  þá veit ir  það þjón ustu
um  allt  land. Starf sem in  hefur  á  að  skipa
sex starfs mönn um  og  að  auki 1 -2 verk -
efna ráðn um starfs mönn um.  Í  stuttu  spjalli
sem und ir rit uð  átti  við  þær Bar böru Maríu
Gunn laugs son  og  Hrefnu Ragn heiði

Magn ús dótt ur sögð ust  þær  fá fyr ir spurn -
ir  um  allt mögu legt,  bæði  héðan  og
erlend is  frá.  Þeir  sem  væru  að  hugsa  um  að
koma  til lands ins  velti aðal lega  fyrir  sér

hvern ig  þeir  eigi  að
bera  sig  að  við  að
kom ast  inn  í kerf ið,
hvern ig nálg ast

skuli dval ar -  og atvinnu leyfi, kenni tölu
og  svo  væri auð vit að  mikið  spurt  um
kjara mál,  skatta  mál  o. þ. h.

Að  því  er skatt inn varð aði  sögðu  þær  að
mest  væri  spurt  um barna bæt ur  og hvern -
ig  eigi  að  bera  sig  eftir  þeim. Einn ig  um
skil  á skatt fram tali  og  öllu sem því tengdist
og  það  ætti  líka  við  þegar  fólk  færi  frá
land inu.  Þá  þyrfti  það  að  geta geng ið  að
fullu  frá  sínum skatt mál um  og feng ið end -
an legt upp gjör.  Eins  og  þetta  væri  í  dag

væri  allur gang ur  á  því  hve aðgengi legt
þetta  væri  fyrir  fólk.  Það  færi  mikið  eftir
atvinnu rek and an um  og hversu dug leg ur
hann  væri  við  að  sinna starfs fólki  sínu  að
þessu  leyti.  Marg ir  væru til fyr ir mynd ar
hvað  þetta varð ar,  en  svo  væru  líka  dæmi
um  að  fólk  fengi  hvorki  aðstoð  né upp lýs -
ing ar  og  þá  kæmu  oft  upp vanda mál
eftirá. Það  sem  þegar  er  búið  að  gera  til  að
auð velda erlend um rík is borg ur um fram -
tals skil,  eins  og  t. d.  að  hafa fram töl in  á
erlend um  málum  í ein faldri  útgáfu  væri
mikið  til  bóta.

Fjöl menn ing ar  setrið  hefur  mjög 
að gengi  lega  og upp lýs andi heima síðu,
www.fjol menn ing ar set ur. is  eða  
www. mcc. is.

HE

Fjöl menn ing ar set ur  
á Ísa firði
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Óli  M. Lúð víks son  hefur  séð  um inn heimtu  fyrir sýslu -
mann semb ætt ið  á Ísa firði síð ast lið in 22  ár. Und ir rit uð
átti  nýlega  stutt  spjall  við  hann  um áætl an ir opin berra
gjalda, en  það er vanda mál  sem  bæði skattyf ir völd  og
inn heimtu að il ar  glíma  við. Óli  sagði  að  þetta  hefði  verið
vanda mál  þegar  hann  tók  við  þessu  starfi  fyrst. 

„ Þetta  hefur  farið  stöðugt versn andi  og  nú  er  svo  komið
að  það  er  að  verða aðal starf  okkar  sem störf um  við inn -
heimtu  að inn heimta  gjöld  sem  eru  byggð  á áætl uð um
gjald stofn um. Allt of marg ir kom ast  upp  með  að  skila
engu,  fá  á  sig áætl an ir  sem  aldrei  eru greidd ar  og  þegar  allt
er  komið  í  þrot  þá  er ein fald lega stofn að  nýtt fyr ir tæki  á
nýrri kenni tölu.  Það  er  líka allt af eitt hvað  um  að  menn
skrái  sig  á virð is auka skatts skrá  en  hefja  svo  ekki rekst ur.  Þeir
fá auð vit að  á  sig áætl an ir  og  enn  er  það  mál inn heimt unn -
ar  að  eltast  við von laus ar kröf ur.  Þarna  er ákveð ið úrræða -

leysi ríkj andi. Að  mínu  mati  á  að  gera rík ari kröf ur  til
þeirra  sem  fá virð is auka skatt snúm er.  Því  mætti  fylgja  meiri
ábyrgð.  Eins  og  þetta  er  í  dag  þá virð ist  hver  sem  er  geta
hafið rekst ur  og feng ið virð is auka skatt snúm er. Þá vakn ar
spurn ing  um  hvort  ekki  þurfi  að  setja  þarna strang ari skil -
yrði.  Ég  tel  að  ein leið  til  að  bæta skil in  sé  að  auka sam tíma -
eft ir lit  þannig  að  hægt  sé  að bregð ast  fyrr  við  þegar  í  ljós
kemur  að hlut irn ir  eru  ekki  í  lagi.  Þannig  má  spara  mikla
vinnu  og ómæld an kostn að.  Þá  tel  ég  að  það  megi  grípa  til
afger andi  úrræða  fyrr  en  nú  er  gert. Til dæmis þegar
einhver skilar ekki virðisaukaskattsskýrslu í þrígang, þá
væri gott að skattstofur og innheimtumenn hefðu úrræði
til að loka númeri. Oftast er enginn rekstur í gangi og því
engu að loka. Með bættu samstarfi mætti ná mun betri
árangri.“

HE

Grípa þarf fyrr 
til úrræða

Óli M. Lúðvíksson skrifstofustjóri 
hjá sýslumanninum á Ísafirði

Hreinn Sveins son  lét  af störf um  sem skatt stjóri Suð ur -
lands um dæm is  hinn 1.  maí 2008.  Hreinn  varð skatt stjóri
í Vest fjarða um dæmi 1. jan úar 1973  en  hafði  áður starf að
sem full trúi yfir saka dóm ara  frá  því  að  hann  lauk lög fræði -
prófi  frá  Háskóla  Íslands.  Þegar  Hreinn  hafði  gegnt skatt -
stjóra emb ætti  í 11  ár  varð  hann skatt stjóri  í Suð ur lands um -
dæmi  og  er hann  því  einn  fárra  sem  hafa  verið skatt stjórar
í  fleiri  en  einu skatt um dæmi.  Hreinn  var skatt stjóri  í Suð -
ur lands um dæmi  í nær fellt 24  ár  og  var  því sam fleytt skatt -

stjóri  í 35  ár. Hreinn  gat  sér  gott  orð  fyrir mik inn dugn að
og  elju  í  starfi,  þótti rétt sýnn  og hóf stillt ur emb ætt is mað -
ur  sem  vann  sín  verk  af trú mennsku  og sann girni. Skatt -
stjórar, skatt rann sókn ar stjóri  og rík is skatt stjóri  ásamt
nokkr um  öðrum sam starfs mönn um  kvöddu  Hrein 16.
maí  sl.  eftir  langt  og far sælt sam starf.  Á mynd inni  sést
Gest ur Stein þórs son skatt stjóri  í Reykja vík  og for mað ur
Skatt stjóra fé lags  Íslands  afhenda  Hreini kveðjugjöf. 

SEÞ

Hreinn Sveinsson
lætur af störfum
sem skattstjóri
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70/2008
Opin ber  gjöld – stað greiðsla
fjár magns tekju skatts – inn lausn
pen inga bréfa
Kær andi  keypti hlut deild ar skír teini  fyrir
1.150  evrur  í fjár fest inga sjóði  sem skráð -
ur  er  í  evrum  og inn leysti bréf in  sín  nokkr -
um  dögum  síðar fyrir 1.147,98  evrur.
Vegna geng is breyt inga  á  umræddu tíma -
bili,  þ. e. lækk unar  á  gengi  íslensku krón -
unn ar gagn vart  evru,  var kær anda reikn -
að ur geng is hagn að ur  af við skipt un um  að
fjár hæð  kr. 630  og  frá  þeirri fjár hæð  var
dreg in stað greiðsla fjár magns tekju skatts
kr. 63.

Í nið ur stöðu yfir skatta nefnd ar  kemur
fram  að sam kvæmt  ákvæði 2.  mgr. 4.  gr.
laga  nr. 94/1996, fell ur geng is hagn að ur
utan stað greiðslu skyldu,  en slík ar tekj ur
skuli skatt lagð ar  við álagn ingu opin berra
gjalda  að tekju ári  liðnu.  Eins  og  fram  kom
varð  tap  af við skipt um kær anda  með hlut -
deild ar skír tein in (í  evrum)  og  var  því  ekki
um  að  ræða  neina geng is hækk un  við inn -
lausn bréf anna  sem leið ir  til afdrátt ar -
skyldu,  sbr. 4.  tl. 1.  mgr. 4.  gr.  og 2.  tl. 1.
mgr. 5.  gr.  laga  nr. 94/1996,  líkt  og skatt -
stjóri  taldi.  Sú  aðferð  sem skatt stjóri not -
aði  til  að  ákvarða hugs an leg an geng is -
hagn að kær anda  laut frek ar  að 4.  tl. 2.
mgr. 8.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju -
skatt. Slík ur geng is hagn að ur  væri  ekki
afdrátt ar skyld ur sam kvæmt  lögum
94/1996.  Af  þeim  sökum  var fall ist  á  kröfu
kær anda  um ógild ingu  á  úrskurði skatt -
stjóra.

83/2008
Opin ber  gjöld – leigu kvóti –
tíma bil gjald færslu/eign færslu –
alm an aks ár/fisk veiði ár – 
rekstr ar  kostn að ur
Ágrein ings efni  þessa  máls varð ar skatta -
lega með ferð  leigðs afla marks  í skatt skil -
um kær anda gjald ár in 2001 -2005. Nið ur -
staða skatt stjóra  í  hinum  kærða  úrskurði
var  sú  að kær anda  hefði  verið óheim ilt
að gjald færa kostn að  vegna  leigu  á afla -
marki  að  öllu  leyti  á  því  ári  sem  leigan
átti  sér  stað, held ur  hefði  borið  að eign -
færa kostn að  vegna  þess  hluta  hins  leigða
afla marks  sem ónýtt ur  var  við ára mót.
Byggði skatt stjóri breyt ing ar  sínar  á gjald -
færsl um  og eign færsl um  í skatt skil um
kær anda  á  því  hversu mik ill  hluti  keypts
afla marks  á tíma bil inu 1. sept emb er  til
31. desem ber við kom andi rekstr ar ár  hefði
verið óveidd ur  í  hendi kær anda  um  hver
ára mót.

Af  hálfu kær anda  var  farið  fram  á  það
að úrskurð ur skatt stjóra  yrði felld ur  úr
gildi,  en  sú  krafa  var  byggð  á  því  að kær -
andi  hefði  ekki  notið and mæla rétt ar,  sbr.
13.  gr. stjórn sýslu laga  nr. 37/1993. Kær -
andi  byggði  kröfu  sína  á  því  að  bréf rík is -
skatt stjóra,  dags. 4.  júlí 1990,  hefði  fyrst
komið  fram  í  úrskurði skatt stjóra  og  hann
hefði  því  ekki  haft mögu leika  á  því  að
koma  að and mæl um.  Í bréf inu  er  m. a.
fjall að  um  kaup  á tíma bundn um veiði -
heim ild um  er  í  raun  væri  leiga  á veið rétt -
ind um,  eins  og  í til viki kær anda.  Ekki  var
fall ist  á  þessa  kröfu kær anda. 

Yfir skatta nefnd  komst  að  þeirri nið ur -
stöðu  að  ekki  hefði  verið brot ið  gegn máls -
með ferð ar regl um.  Þá  er  í úrskurð in um  
m. a.  vísað  til  álits  Félags lög giltra end ur -
skoð enda  frá 26.  ágúst 1991,  um  bókun
kvóta  í reikn ings skil um.  Í álit inu  fram  að
gjald færa  skuli kaup verð  kvóta  sem keypt -
ur  er  til  eins  árs  að  fullu  á  því reikn ings -
tíma bili  sem  hann til heyr ir.  Kvóta  sem
keypt ur  sé  síðla  árs  og  er einn ig ætl að ur  til

nota  á veiði tíma bili  eftir ára mót, verð ur  að
færa hlut falls lega  til  gjalda  á  tvö reikn -
ings tíma bil.  Með  vísan  til 1.  mgr. 14.  gr.
laga  nr. 144/1994,  um árs reikn inga,  og
álits  Félags lög giltra end ur skoð enda,  var
ekki fall ist  á  það  með umboðs manni kær -
anda  að kær anda  hefði  verið heim ilt  að
gjald færa afla mark ið  að  öllu  leyti  án til lits
til nýt ing ar.

Með þess um  úrskurði  er stað fest  sú  aðferð
að gjald færa kostn að  vegna  keypts afla -
marks hlut falls lega  eftir mán uð um  á  tvö
reikn ings tíma bil (rekstr ar ár)  í sam ræmi
við  það  sem  telja  beri  góða reikn ings -
skila venju,  en  þó  þannig  að  ef nýt ing
afla marks  hefur  verið  meiri  á  fyrra  árinu
þá  beri  að  taka til lit  til  þess.

98/2008 
Opin ber  gjöld – vaxta laus  lán
frá börn um – mála mynda gern -
ing ur. Máls með ferð ar regl ur  -
máls hraði – rann sókn ar regla –
lög mæt is regla
Í  máli  þessu  er  deilt  um  þá ákvörð un skatt -
stjóra  að tekju færa  hjá kær end um vaxta -
laus  lán  frá börn um  þeirra. Ákvörð un
skatt stjóra  var  byggð  á  þeirri skoð un  hans
að  um örlæt is gern ing  væri  að  ræða,  þar
sem  engir vext ir  voru reikn að ir  af lán veit -
ing um barn anna.  Því  bæri  að tekju færa
ávinn ing kær enda  sem skatt skyld ar gjaf -
ir. Kær end ur  báru  því  við  að  um gagn -
kvæm an fjöl skyldu stuðn ing  væri  að  ræða
og  að lán veit ing in  kæmi  á  móti uppi haldi
innan heim il is. 

Að  mati yfir skatta nefnd ar  sá skatt stjóri
ekki  til  þess  að  málið  væri nægj an lega
upp lýst  með  vísan  til rann sókn ar reglu
stjórn sýslu laga,  en  kanna  hefði  þurft  með
skýr ari  hætti  hvaða ráða gerð ir  hefðu  verið
uppi  um vaxta reikn ing  af lán un um  í  stað
þess  að  gefa  sér  það  að  þau  væru vaxta laus.
Auk  þess  þótti nefnd inni til efni  til  að

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

Úrskurðir
Bragi Freyr
Kristbjörnsson
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kanna  að  hvaða  marki fram færsla  kæmi  á
móti vaxta greiðsl um. Einn ig  var fall ist  á
það  með umboðs manni kær enda  að  þær
skatt mats regl ur  sem skatt stjóri not aði  við
útreikn ing  á fjár hags leg um ávinn ingi kær -
enda  af lán inu  væru iðu lega bundn ar  við
vinnu sam band,  en  þó  var  ekki  loku  fyrir
það skot ið  að  hægt  væri  að styðj ast  við
skatt mats regl urn ar  í til tekn um  málum.
Að  þessu  leyti  var ákvörð un skatt stjóra
and stæð lög mæt is reglu.  Hinar  kærðu
breyt ing ar skatt stjóra  voru  því ómerkt ar.

102/2008
Opin ber  gjöld – atvinnu rekst ur
–  sala íbúð ar hús næð is.
Máls með ferð  - rann sókn ar regla
- rök stuðn ing ur  - ómerk ing
Í  máli  þessu  er  deilt  um  þá ákvörð un skatt -
stjóra  að  færa kær anda  til  tekna  af at -
vinnu  rekstri  eða sjálf stæðri starf semi  skv.

B-lið 7.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um tekju -
skatt,  sölu  á íbúð ar hús næði,  þar  sem skatt -
stjóri  taldi  að fast eigna við skipti kær anda
væru tíð ari  en  almennt gerð ist.  Í skatt -
skil um  sínum  hafði kær andi  miðað  við
að fast eigna við skipti  hans  féllu  ekki  undir
atvinnu rekst ur  og  færði sölu hagn að  af
íbúð  sem  hann  seldi  til lækk un ar  á stofn -
verði ann ar ar fast eign ar.  Í  bréfi skatt stjóra
til kær anda,  rakti skatt stjóri við skipti kær -
anda  með fast eign ir  á árun um 2003 -2006
og  greindi  frá  því við horfi  sínu  að  með til -
liti  til  umfangs við skipt anna  og  skamms
eign ar halds tíma  yrði  að  líta  svo  á  að  um
atvinnu rekst ur  væri  að  ræða,  en  færði
kær anda  aðeins  til  tekna sölu hagn að  af
einum við skipt um.  Að  mati yfir skatta -
nefnd ar ein blíndi skatt stjóri  í kæru úr -
skurði  sínum  um  of  á  sölu kær anda  á þess -
ari til teknu  eign,  með sér stakri véfeng -
ingu  á  því  að  sú  sala  félli  undir 17.  gr.  laga

nr. 90/2003,  um tekju skatt.  Með  því  að
taka  ekki til lit  til  allra fast eigna við skipta
kær anda  hefði skatt stjóra  ekki tek ist  að
leysa heild stætt  úr mál inu,  og  því  taldi
yfir  skatta nefnd  að skatt stjóri  hefði  ekki
séð  til  þess  að  málið  væri nægj an lega upp -
lýst  skv. rann sókn ar reglu 10.  gr. stjórn -
sýslu laga  nr. 37/1993,  auk  þess  sem rök -
stuðn ingi skatt stjóra  hefði  verið  áfátt,  sbr.
1.  og 2.  mgr. 22.  gr.  sömu  laga. Úrskurð ur
skatt stjóra  var  af  þeim  sökum ómerkt ur.

Ekki  er  hægt  að  víkja  frá kröf um  um
máls með ferð  að  því  er varð ar rann sókn
og rök stuðn ing  þótt  um kæru fram töl  sé
að  ræða.  Ekki  hafði  verið kraf ist leið -
rétt inga  á fram tals gerð kær anda  í sam -
ræmi  við sjón ar mið skatt stjóra.  Málið
var  því  ekki full klárað  og  í  takt  af  hálfu
skatt stjóra.

Fund ur 
rík is skatt stjóra  á 

Norð ur lönd un um
Dag ana 24. – 26.  júní  sl.  var hald inn fund ur rík is skatt stjóra
Norð ur land anna.  Um  er  að  ræða árleg an  fund  sem lönd in
skipt ast  á  um  að  halda. Fund ir þess ir  eiga  sér  langa  sögu  og
hafa  verið haldn ir  árlega  um  langt  skeið.  Að  þessu  sinni  var
fund ur inn hald inn  í Sví þjóð,  nánar til tek ið  á  Suður  Skáni.
Fund inn  sóttu full trú ar  allra Norð ur land anna, sam tals 22  að
tölu.   Af  Íslands  hálfu  sóttu fund inn  Skúli Egg ert Þórð ar son,
rík is skatt stjóri, Ingv ar  J. Rögn valds son, vara rík is skatt stjóri
og  Jens  Þór Svans son, for stöðu mað ur.

Á fund in um  gerði  hvert  land  grein  fyrir  stefnu  og áhersl -
um  auk nýj unga  og breyt inga  sem  orðið  hafa  á síð ast liðnu
ári. Samm erkt  með lönd un um  öllum  er  að  mikil  áhersla  er
á ein föld un opin berr ar stjórn sýslu.  Ole  Kjær, rík is skatt stjóri
í Dan mörku,  greindi  frá  því  að  skil  á hefð bundnu skatt fram -
tali  heyrðu  nú sög unni  til  hjá lang flest um ein stakl ing um
utan rekstr ar.  Þá  vakti  athygli fund ar manna  hversu  góðum
árangri  RSK  náði  í könn un  SFR  um „Stofn un árs ins 2008“  en
í könn un inni  lenti  RSK  í  fyrsta  sæti  stærri stofn ana. Rætt  var
um skýrsl ur starfs hópa  sem starf að  hafa  að  ýmsum verk efn -
um  fyrir rík is skatt stjórana  en marg ir  þeirra  hafa  nú  lokið

störf um. Fjall að  var  um  helstu áhersl ur  í skatt fram kvæmd
og hvern ig sam vinna land anna  yrði  sem árang urs rík ust.
Skatt eft ir lit, fram kvæmd  þess  og árang urs mæl ing ar eft ir lits -
að gerða  voru tölu vert  til  umræðu. Einn ig  var fjall að  um
mæl ing ar  á vönt un skatt tekna  af völd um skatt und an drátt -
ar  og aðgerð ir  til  að  koma  í  veg  fyrir skatt und an drátt.  Þá  var
rætt  um þýð ingu upp lýs inga skipta  milli land anna, alþjóð -
legt sam starf  að  öðru  leyti  og mögu leika  á sjálf virkri, 
raf rænni  afgreiðslu stjórn sýslu er inda. 

JÞS

Á myndinni má sjá sænsku gestgjafana, þau Mats Sjöstrand, Katrin
Westling Palm og Vilhelm Andersson
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Sam kvæmt 262.  gr.  almennra hegn ing ar -
laga  þá varð ar  meiri hátt ar skatta laga brot
fang elsi  allt  að  sex  árum. Verkn að ur sam -
kvæmt fram an greindri  grein  telst  meiri
hátt ar  ef  brot varð ar veru leg ar fjár hæð ir,
verkn að ur  er fram inn  með sér stak lega víta -
verð um  hætti  eða  þegar aðstæð ur  sem
auka  mjög sak næmi brots ins  eru  til stað -
ar,  svo  og  ef  maður,  sem  til refs ing ar  skal
dæma  fyrir eitt hvert  þeirra  brota  sem  um
getur  í 1.  eða 2.  mgr. grein ar inn ar  hefur
áður  verið dæmd ur  sekur  fyrir  sams  konar
brot  eða eitt hvert  annað  brot  sem  undir

þau  ákvæði fell ur.  Hvert fram an greindra
atriða  nægir  til  þess  að  byggja  megi sak fell -
ingu  á.

Með  lögum  nr. 39/1995  um breyt ingu
á almenn um hegn ing ar lög um,  var 262.  gr.
lag anna  breytt. Mark mið breyt ing anna
var  að  herða við ur lög  við  skatta -  og bók -
halds brot um. Til gang ur breyt ing anna  var
tví þætt ur, ann ars  vegar  að  auka varn að ar -
á hrif refsi ákvæð anna  með  því  að  leggja
refs ingu  við  hinum alvar legri skatt svika -
og bók halds brot um  í hegn ing ar lög um  og
hins  vegar  var  stefnt  að  þyngri refsi við ur -

lög um  í fram kvæmd  með  því  að  herða  og
binda  neðra refsi mark ið  þegar til tekn ar
aðstæð ur  væru  fyrir  hendi.  Talið  var  að
dómur  fyrir hegn ing ar laga brot  hefði
almennt  meiri varn að ar á hrif held ur  en
dómur  fyrir sér refsi laga brot.  Í frum varpi
með fram an greind um breyt ing a lög um  er
ekki fjall að  um fyrn ingu sér stak lega.2 

Sök  skv. 109.  gr.  laga  nr. 90/2003,  um
tekju skatt, fyrn ist  á  sex  árum  miðað  við
upp haf rann sókn ar  á  vegum skatt rann -
sókn ar stjóra rík is ins,  enda  verði  ekki óeðli -
leg ar  tafir  á rann sókn  máls  eða ákvörð un

Í þess ari  grein verð ur fjall að  um fyrn ingu skatta laga brota1 þar
sem  tveir nýleg ir hæsta rétt ar dóm ar  hafa kveð ið  á  um  tíu  ára
fyrn ing ar frest.  Almennt  hafði  verið  talið  að  sök skatta laga -
brota fyrnd ist á  sex  árum sam kvæmt skatta lög um,  þó  svo  að
brot ið  hafi  verið  talið  meiri hátt ar  í skiln ingi  almennra
hegn ing ar laga  nr. 19/1940.

Ásmunda B.
Baldursdóttir 

Fyrning
skattalagabrota
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refs ing ar,  sbr. 8.  mgr. 110.  gr. lag anna.
Fram  kom  í frum varpi  með  lögum  nr.
40/1978  um tekju skatt  og eign ar skatt,  að
ekki  væri  talið  stætt  á  því  að  sekta  fyrir
brot  lengra  aftur  í tím ann  en  sex  ár  þótt
skatt að ili  hefði  árlega brot ið  af  sér  með
fram tali  sínu  í  lengri  tíma.3

Sök  skv. 40.  gr.  laga  nr. 50/1988  um virð -
is auka skatt  og 30.  gr.  laga  nr. 45/1987,  um
stað greiðslu opin berra  gjalda, fyrn ist  á  sex
árum  miðað  við upp haf rann sókn ar  hjá
skatt rann sókn ar stjóra rík is ins, rann sókn  -
ar lög reglu stjóra rík is ins4 eða  hjá lög lærð um
full trú um  þeirra,  gegn skatt að ila  sem söku -
naut,  enda  verði  ekki óeðli leg ar  tafir  á rann -
sókn  máls  eða ákvörð un refs ing ar.

Þá fyrn ist  sök sam kvæmt 3.  tl. 1.  mgr.
81.  gr.  almennra hegn ing ar laga  á  tíu  árum
þegar  ekki ligg ur  þyngri refs ing  við  broti
en  tíu  ára fang elsi. Sam kvæmt
athuga semd um  með  lögum  nr.
20/1981,  um breyt ingu  á almenn -
um hegn ing ar lög um  nr. 19/1940,
er  ákvæði 81.  gr. lag anna  ætlað  að
taka  til  allra  brota  nema sér lög
kveði  á  um  annað, en  þá  ganga
ákvæði sér laga fram ar
ákvæði  almennra hegn ing -
ar laga.  Þetta  var einn ig  talið
gilda  um  þau sér refsi laga á -
kvæði  sem  voru  fyrir  í  lög -
um,  þau  héldu  því  gildi  sínu
og  var  ákvæði  almennra
hegn ing ar laga  ætlað  að  þoka

fyrir  þeim. 5

Dóma fram kvæmd
Fjöl marg ir hér aðs dóm ar  hafa fall -
ið  þar  sem  talið  var  að  brot  gegn skatta lög -
um fyrnd ist  á  sex  árum  og  má  þar  nefna  
t. d. hér aðs dóm  nr.  S -2830/19996,  þar  sem
talið  var  að sér regla  laga  um  tekju -  og
eignar skatt  sem  kvað  á  um  sex  ára fyrn ing -
ar frest  gengi fram ar  hinu  almenna  ákvæði
2.  mgr. 81.  gr.  alm.  hgl.,  þótt  brot  ákærða
væri heim fært  undir 262.  gr.  alm.  hgl.  Í
þess um  dómi  eru breyt ing ar lög  nr.
39/1995  gerð  að umfjöll un ar efni  og  tekið
fram  að  hvergi  komi  fram  í grein ar gerð
með  þeim  að  rétt  þyki  að  lengja fyrn ing ar -
frest skatta laga brota.  Með  dómi Hæsta -
rétt ar  í  máli  nr. 111/2003,  var sak fellt  fyrir
brot  gegn  lögum  um virð is auka skatt  og
lögum  um  tekju -  og eignar skatt.  Ákærði
taldi  að  brot  sín  væru  fyrnd,  þar  sem óeðli -
leg ar  tafir  hefðu  verið  á rann sókn máls ins
og með ferð  þess.  Svo  var  ekki  talið  vera,  en

tekið  fram  að  sök sam kvæmt 109.  gr. tekju -
skatt slaga  og 41.  gr. virð is auka skatt slaga
fyrn ist  á  sex  árum.  Reyndi  ekki  á túlk un
ákvæð is hegn ing ar laga  um fyrn ingu.

Þann 29. nóv em ber 2007  féll  dómur
Hæsta rétt ar  í  máli  nr. 391/2007.  Þar  var
sak fellt  fyrir  brot  gegn  lögum  um virð is -
auka skatt  og  lögum  um stað greiðslu opin -
berra  gjalda.  Brot  ákærða  voru fram in
sam fellt  á tíma bil inu  frá upp hafi  árs 2000
til sept emb er 2001  og  voru  þau  talin  vera
sam kynja  og eðl is lík.  Þá töld ust  þau  vera
stór felld  og  voru heim færð  undir 1.  mgr.
262. gr.  almennra hegn ing ar laga.  Ákærði
taldi  að  brot  sín  væru  fyrnd  en ákæru -
vald ið  bar  við 3.  tl. 1.  mgr. 81.  gr. hegn ing -
ar laga. Hæsti rétt ur  telur  þar  að fyrn ing ar -
regl ur  almennra hegn ing ar laga  gangi
fram ar sér regl um skatta laga. 

Þá  féll hér aðs dóm ur  þann 19. desem ber
20077 sem kveð ur  á  um  tíu  ára fyrn ingu.
Með hæsta rétt ar dómi  nr. 132/2007,  frá
10.  apríl 2008,  var  ákærði sak felld ur  fyrir
brot  gegn  lögum  um virð is auka skatt,
lögum  um stað greiðslu opin berra  gjalda,
lögum  um tekju stofna sveit ar fé laga  og
lögum  um bók hald.  Brot  ákærða  voru
fram in sam fellt  á tíma bil inu  frá upp hafi
árs 1999  til  loka  árs 2000,  þau  voru  talin
vera sam kynja  og eðl is lík.  Þá töld ust  brot
ákærða  í  heild  sinni  vera stór felld.  Ákærði
taldi  að  brot  sín  væru  fyrnd  en Hæsti rétt -
ur  taldi  að  þar  sem  brot  ákærða  væru
heim færð  undir 1.  mgr. 262.  gr.  almennra
hegn ing ar laga  nr. 19/1940  væri fyrn ing ar -
frest ur  tíu  ár,  sbr. 3.  tl. 1.  mgr. 81.  gr. lag -
anna  en  ekki  sex  ár,  sbr. 8.  mgr. 110.  gr.
laga  nr. 90/2003.

Skylda  til varð veislu 
bók halds gagna
Sam kvæmt 20.  gr.  laga  nr. 145/1994  um
bók hald,  eiga bók halds skyld ir aðil ar  að
varð veita bók halds gögn  og fylgi skjöl  á
trygg an  og örugg an  hátt  í  sjö  ár  frá  lokum
við kom andi reikn ings árs. Árs reikn inga
ber  þó  að varð veita  í 25  ár,  sbr. 4.  mgr. 20.
gr. lag anna.  Vekur  það  athygli  að  meiri
hátt ar skatta laga brot  sem heim færð  verða
undir  almenn hegn ing ar lög fyrn ast  á  tíu
árum,  þegar  aðila  er  ekki  skylt  að varð veita
bók halds gögn  og fylgi skjöl  þeirra  nema  í
sjö  ár.  Þar  af leið andi  er  ljóst  að  ef fyrn ing
meiri hátt ar skatta laga brota  er  tíu  ár  og
sök  í refsi máli  gegn bók halds skyld um
aðila grund vall ast  á  því,  þá  getur  sú
aðstaða  komið  upp  að  aðili  hafi  ekki leng -
ur bók hald  vegna  alls tíma bils ins  undir

hönd um  þar  sem  honum  ber  ekki
laga leg  skylda  til  að varð veita  það
í  svo lang an  tíma.

Nið ur lag
Í grein inni  hef  ég  reynt  að  varpa
ljósi  á fyrn ingu  meiri hátt ar skatta -
laga brota.  Af nýleg um  dómum  má
ráða  að  ákvæði sér laga  um fyrn -
ingu skatta laga brota  eru  látin  þoka
fyrir ákvæð um  almennra hegn -
ing ar laga.  Þar  með  hefur ára langri
dóma fram kvæmd  verið  breytt.
Meiri hátt ar  brot  sem  almennt
voru  talin fyrn ast  á  sex  árum  skv.
sér á kvæð um skatta laga, fyrn ast  nú
á  tíu  árum  skv. almenn um hegn -
ing ar lög um.

1 Brot gegn lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, lögum

nr. 50/1988, um virðisaukaskatt og lögum nr.

45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda.

2 Frumvarp til laga um breytingu á almennum

hegningarlögum. Slóð:

http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html 

3 Frumvarp til laga nr. 40/1978, um tekjuskatt og

eignarskatt. Alþingistíðindi. 99. löggjafarþing. 1977-

78. þskj. 600. 282. mál. Um 108. gr. 

4 Nú ríkislögreglustjóri.

5 Frumvarp til laga nr. 20/1981, um breytingu á

almennum hegningarlögum. Slóð:

http://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0004.pdf 

6 Einnig má nefna dóma nr. S-3090/1999, S-

703/2000, S-2245/2000, S-2246/2000, S-

1700/2002, S-1129/2006 og S-1994/2006.

7 Héraðsdómur nr. S-1734/2006

Af nýlegum dómum má
ráða að ákvæði sérlaga

um fyrningu skatta -
lagabrota eru látin þoka
fyrir ákvæðum almennra
hegningarlaga. Þar með

hefur áralangri
dómaframkvæmd 

verið breytt
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Ný  útgáfa upp lýs inga vefs rík is -
skatt stjóra  var  tekin  í notk un 16.
maí  sl.  og  er  hún nokk uð frá brugð -
in  eldri  útgáfu. Vef ur inn  hefur
vaxið veru lega  að  umfangi und an -
far in  ár  og  hefur notk un  auk ist  í
sam ræmi  við  það.  Á síð ustu  fimm
árum  hefur  fjöldi heim sókna ríf -
lega þre   fald ast  og  var tæp lega 1.800
þús und  á síð asta  ári. Breyt ing in  nú
er  ekki  síst  gerð  í  þeim til gangi  að
gera not end um auð  veld ara  að nálg -
ast  það  efni  sem
leit að  er  að,  þ. e.
gera vef inn no t -
enda vænni.
Megin breyt ing in
er  að  efni  er  nú
skipt  eftir mark -
hóp um.  Það  þýðir
að  efnið  er flokk -
að  eftir  því  hvort
það  á  við ein stakl -
inga, rekst ur/ félög
eða fag að ila,  auk
þess  sem  allt  sem
snýr  að fyr ir tækja -
skrá  er  á sér stöku
svæði.  Við hönn un  á  nýrri  útgáfu  af  rsk.is
var  tekið  mið  af  því  að vef ur inn stand ist
kröf ur  um  aðgengi  fyrir fatl aða.

Hver mark hóp ur  hefur  sína for síðu  þar
sem dreg ið  er  fram  það  sem  máli skipt ir
hverju  sinni  fyrir þann  hóp. For síður  fyrir
ein stakl inga, rekst ur/ félög  og fag að ila

inni halda  m. a. yfir lit  yfir nýj ustu frétt ir  og
til kynn ing ar  frá rík is skatt stjóra.  Þar  eru
birt ir  næstu við burð ir, tengl ar  á  síður  sem
oft ast  er  spurt  um  og  annað  sem  talið  er
vert  að  koma sér stak lega  á fram færi.  Á
for síðu fyr ir tækja skrár  er  hægt  að  leita
bæði  í fyr ir tækja skrá  og árs reikn inga skrá
rík is skatt stjóra,  svo  fátt  eitt  sé  nefnt.

Með þess ari  nýju fram setn ingu  næst
jafn framt  mikil ein föld un  á leið a kerfi vefs -
ins  þar  sem ein göngu  eru birt ar upp lýs ing -
ar  sem  eiga  við  um til tek inn mark hóp

eins og áður
sagði.  Til að
mynda eru ein -
göngu  birt  þau
eyðu blöð  er
varða ein stakl -
inga  þegar  sá
mark hóp ur  er
val inn.  Það

þýðir  að

ekki  eru  birt þau 250 eyðu blöð  sem  eiga
við  um rekst ur/ félög.  Síðum  sem inni  -
halda  mikið  efni,  er kafla skipt   og/ eða inni -
halda upp lýs ing ar  um  fyrri  ár,  hefur  verið
skipt  upp  með val mynd  á síð unni  sjálfri.
Því er  hægt  að flakka með ein föld um
hætti   á  milli  kafla  og  ára  innan til tek ins
efnis  eftir  því  sem  við  á.  Síður  sem  hafa

slíka val mynd  eru  t. d.  um reikn að end ur -
gjald, virð is auka skatt, stað greiðslu, barna -
bæt ur, vaxta bæt ur, ákvarð andi  bréf, aug -
lýs ing ar, einka hluta fé lög  og  helstu  tölur.

Til frek ari ein föld un ar  fyrir not end ur  er
nú  að  finna svo kall aða „brauð mola“  efst
á  hverri  síðu  sem auð velda not end um  að
sjá  hvar  þeir  eru stadd ir  á vefn um  hverju
sinni.  Neðst  á  hverri  síðu  er  að  finna
tengla  á heild ar yf ir lit eyðu blaða  og orð -
send inga,  þ. e.  óháð mark hóp um,  auk
tengla  á skatta laga safn  RSK  og upp lýs inga
um  önnur skattyf ir völd.

Tækni lega  hefur vef ur inn einn ig  verið
end ur hann að ur  frá  grunni  og  mun  allt
við hald  verða  mun ein fald ara.  Í fram hald -
inu verð ur  unnið  að  því  að  koma skatta -
laga safni  RSK ( rsk. is/skatta laga safn)  í
nýjan bún ing.

Þeir starfs menn rík is skatt stjóra  sem
komu  að  vinnu  við  nýja  útgáfu vefs ins
eru Magn ús  Örn Gylfa son,  sem  sá  um
tækni lega hönn un  og fram leiðslu stjórn,
Einar  Valur Krist ins son,  sem  sá  um rekstr -
ar um sjón  og inn færslu  efnis,  Logi Hall -
dórs son,  sem  sá  um útlits hönn un  og
Jóhann es Jóns son  sem  hafði  umsjón  með
verk inu  og  sá  um rit stjórn.

Tækni leg ur vef stjóri  er Magn ús  Örn
Gylfa son  og rit stjóri  efnis  er Jóhann es
Jóns son.

JJ

Ný  útgáfa
af  rsk. is

Á myndinni eru talið frá vinstri:
Magnús Örn Gylfason, Einar

Valur Kristinsson, Jóhannes
Jónsson og Logi Halldórsson
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Fjár magns tekj ur  um fjórð ung -
ur skatt skyldra  tekna
Skatt skyld ar tekj ur hækk uðu sam tals  um
175,1 millj arð  frá  fyrra  ári,  eða 21,4%,
saman  borið  við 16,4%  í  fyrra.  Þær  voru
nú  rúmir 992,2 millj arð ar.  Þar  af  voru fjár -
magns tekj ur 244,2 millj arð ar  eða 24,6%
skatt skyldra  tekna,  saman  borið  við 19,5%
í  fyrra.

Tæpur helm ing ur tekju aukn ing ar inn ar,
eða 48,3%  er  vegna fjár magns tekna.  Þó  að
þetta  sé  hærra hlut fall  en  sést  hefur hing -
að  til  þá  voru  um 45% tekju aukn ing ar inn -
ar 2004  og 2006  vegna fjár magns tekna. 

Sér staka  athygli  vekur gríð ar lega  mikil
hækk un sölu hagn að ar  en sölu hagn að ur
hækk aði  um 67,8 millj arða  frá  því  í  fyrra,
eða 81,2%. 

Fjár magns tekj ur, sem hækkað hafa gríðar -
lega mikið síðasta áratug, hækk uðu nú
um 84,6 millj arða,  eða 53%  á  milli  ára.
Lands menn  töldu  nú  fram 151,3 millj -
arð a  í sölu hagn að  sem  er 81,2% hækk un
frá  því  í  fyrra. Sölu hagn að ur hluta bréfa
hækk ar  um 85,9%,  eða 65,8 millj arða.  Í
ljósi vær inga  á verð bréfa mörk uð um  og
stórr ar  sölu  þegar Novat or   keypti Act a vis

Álagning 2008
Helstu nið ur stöð ur

Páll Kolbeins

Almennt  má  segja að nið ur stöð ur álagn ing ar  nú  séu   mjög 
í  anda  þess  sem  verið  hefur und an far in  ár. 
Tekj ur  og eign ir auk ast gríð ar lega  mikið  milli  ára sam fara
mik illi aukn ingu  skulda.  Frá  árinu 1991  hefur vöxt ur  
tekna  aldrei  verið hrað ari  né  meiri  á  milli  ára. 

Opinber gjöld einstaklinga 2005 til 2008
Upphæðir Breytingar '07-'08 Fjöldi Breytingar '07-'08

(í milljónum króna) 2005 2006 2007 2008 Milljónir % 2005 2006 2007 2008 Fjöldi %

Almennur tekjuskattur 67.125 72.608 81.889 86.372 4.484 5,5% 157.687 163.450 175.399 178.270 2.871 1,6%
Sérstakur tekjuskattur 1.411 1.023 -       -       -       * 17.456 23.931 -       -       -       *
Fjármagnstekjuskattur 7.583 12.198 16.334 25.255 8.921 54,6% 77.080 84.680 93.078 98.738 5.660 6,1%
Tekjuskattar til ríkissjóðs alls 76.120 85.830 98.222 111.627 13.404 13,6% * * * * * *
Útsvar 69.048 77.707 87.308 101.944 14.636 16,8% 226.896 234.171 244.883 255.777 10.894 4,4%
Tekjuskattar alls 145.167 163.536 185.530 213.571 28.041 15,1% * * * * *

Almennur eignarskattur 2.834 -       -       -       -       * 75.588 -       -       -       * *
Sérstakur eignarskattur -       -       -       -       -       * -       -       -       -       * *
Eignarskattar alls 2.834 -       -       -       -       * * * * * * *

Gjald í framkvsj. aldr. 951 1.037 1.144 1.318 173 15,2% 165.704 170.642 181.259 185.532 4.273 2,4%
Önnur gjöld** 353 378 264 270 5 2,0% * * * * * *

Tryggingagjald 1.364 1.627 1.557 1.501 -56 -3,6% 19.856 22.109 19.945 19.418 -527 -2,6%

Samtals gjöld á einstaklinga 150.669 166.578 188.496 216.659 28.164 14,9% * * * * * *
-bætur sbr. neðangreint 10.210 10.483 12.728 15.457 2.729 21,4% * * * * * *
Samtals gjöld - bætur 140.459 156.095 175.767 201.202 25.435 14,5% * * * * * *

Bætur:**
Barnabætur 5.035 5.993 7.438 8.383 944 12,7% 53.871 55.481 63.691 66.542 2.851 4,5%
Vaxtabætur 5.174 4.490 5.290 6.653 1.363 25,8% 53.983 43.902 49.687 58.259 8.572 17,3%
Uppbót á eftirlaun -       -       -       421 -       * -       -       -       3.529 3.529 *
Samtals bætur 10.210 10.483 12.728 15.457 2.729 21,4% * * * * * *

Skattaívilnanir:
Sjómannaafsláttur, dagar, þús 1.698 1.555 1.412 1.343 -69 -4,9% * * * * * *
Sjómannaafsláttur 1.256 1.185 1.102 1.109 7 0,7% 7.059 6.743 6.255 5.997 -258 -4,1%
Frádráttur v. fjárfestingar í hlutabr. -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
-
Fjöldi á grunnskrá 234.437 241.344 253.911 264.766 10.855 4,3%

*Önnur gjöld eru slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, iðnaðarmálagjald og búnaðargjald.
**Við álagningu opinberra gjalda 2002 var framteljendum sem ekki skiluðu framtali ekki áætlaðar barnabætur og hefur sá háttur verið hafður á síðan
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mátti  búast  við  því  að sölu hagn að ur  yrði
mik ill  á  árinu.   Aðrar fjár magns tekj ur auk -
ast einn ig  mikið.  Arður  af hluta bréf um
hækk aði um 17,4%  á  milli  ára.  Hann  var
nú  tæpir 44 millj arð ar, 6,5 millj örð um
hærri  en  í  fyrra. Vext ir  af inn stæð um  í
bönk um hækk uðu  um  tæpa  sjö millj arða,
eða 36,6%.  Þeir  voru  nú  tæpir 25 millj arð -
ar. Leigu tekj ur hækk uðu  um 23,2%  á  milli
ára,  og  voru  nú 818 millj ón ir. 

Laun og hlunnindi ekki
hækkað meira í áratug
Laun, hlunn indi  og líf eyr ir hækk uðu  nú
um 87,8 millj arða,  eða 13,5%, sam an bor -
ið  við 12,9% hækk un  í  fyrra  og  hafa  ekki
hækk að svona  mik ið  á  milli  ára  frá 1991.
Launa  og starfs tengd ar greiðsl ur hækk -
uðu  um 73,9 millj arða,  eða 13,8%.  Hér  er
um  að  ræða  meiri hækk un  en  sést  hefur
frá  árinu 1991  en aðgengi leg  gögn  ná  ekki

langra  aftur.  Laun  og hlunn indi  eru  nú
609,3 millj arð ar.  Nú  töldu 176.414 fram -
telj end ur  fram  laun, þremur prósentum
fleiri  en  í  fyrra,  sem  er  aftur  meiri fjölg un
á  milli  ára  en  sést  hefur  frá  árinu 1991.
Mikil hækk un  launa  og hlunn inda  kemur
ekki  á  óvart  þegar skatt skyld ar greiðsl ur  í
stað greiðslu  eru hafð ar  til hlið sjón ar.  Þær
voru 15,4%  hærri  árið 2007  en  árið  á
undan  og  hafa  aldrei,  allt  frá  því  að stað -

Skattskyldar tekjur einstaklinga
Framtöl einstaklinga 2005 til 2008

Skattskyldar tekjur Fjöldi framteljenda með tekjur
Breytingar '07-'08 Breytingar '07-'08

(Í milljónum króna) 2005 2006 2007 2008 Millj. kr. % 2005 2006 2007 2008 Fjöldi %

Laun, hlunnindi, lífeyrir o.fl.:

Laun, starfst.gr. o.fl. 417.734 471.962 535.397 609.338 73.941 13,8% 163.592 167.240 171.247 176.414 5.167 3,0%

Bifreiðahlunnindi - 2.836 3.219 3.875 656 20,4% - 5.043 5.528 6.095 567 10,3%

Önnur hlunnindi - 2.683 2.066 6.749 4.683 226,6% - 14.917 15.262 14.443 -819 -5,4%

Ökutækjastyrkur 5.845 6.323 7.033 7.459 426 6,1% 33.253 34.776 36.507 37.700 1.193 3,3%

Dagpeningar 5.771 6.184 7.110 7.034 -76 -1,1% 23.667 25.376 27.003 28.703 1.700 6,3%

Reiknað endurgjald 15.054 15.127 15.777 16.551 775 4,9% 17.750 17.188 16.751 16.527 -224 -1,3%

Greiðslur frá Tryggingastofnun 30.461 31.948 34.145 38.695 4.550 13,3% 46.636 46.866 47.324 47.580 256 0,5%

Greiðslur úr lífeyrissjóðum 30.361 34.150 39.688 46.280 6.592 16,6% 39.511 40.596 41.500 42.728 1.228 3,0%

Aðrar tekjur 3.552 3.481 4.565 6.068 1.503 32,9% 29.997 34.745 36.664 37.083 419 1,1%

Husaleigubætur, aðstoð og styrkir 1.016 971 1.024 980 -44 -4,3% 4.022 3.413 3.478 3.090 -388 -11,2%

Atvinnuleysisbætur 3.458 2.417 1.825 1.745 -80 -4,4% 11.380 8.363 5.809 4.560 -1.249 -21,5%

Styrkir vegna náms og vísindstarfa o.fl. 858 946 1.090 1.264 174 16,0% 15.454 16.630 18.179 18.694 515 2,8%

Tekjur erlendis frá 122 141 224 228 4 1,7% 103 150 177 204 27 15,3%

Bakfærður frádráttur v/hlutabréfakaupa 19 17 2 2 0 10,1% 150 55 18 1 -17 -94,4%

Samtals: 514.251 573.668 647.879 735.645 87.765 13,5% 204.738 208.805 213.685 218.666 4.981 2,3%

Hreinar tekjur af atvinnurekstri 5.637 6.335 7.064 7.648 584 8,3% 13.171 13.415 13.243 12.927 -316 -2,4%

Áætlun

Áætlaður tekjuskattstofn viðbót 39.088 39.061 44.630 51.625 6.994 15,7% 13.586 13.626 14.490 16.231 1.741 12,0%

Áætlað álag á tekjuskattstofn 3.145 2.924 3.253 3.526 274 8,4% 12.708 12.634 14.443 16.206 1.763 12,2%

Samtals: 42.232 41.986 47.883 55.151 7.268 15,2% 13.587 13.637 14.499 16.233 1.734 12,0%

Frádráttur frá launum o.fl. 

Kostnaður á móti ökutækjastyrk 3.669 3.953 4.239 4.669 430 10,1% 27.996 29.115 30.641 32.004 1.363 4,4%

Frádráttur vegna dagpeninga 5.483 5.684 6.390 6.399 8 0,1% 21.504 22.599 23.459 24.740 1.281 5,5%

Frádregið iðgjald í lífeyrissjóð 16.535 18.562 21.306 24.054 2.748 12,9% 166.060 170.010 173.687 178.101 4.414 2,5%

Frádregið iðgjald í lífeyrissjóð, 4% 7.626 9.521 11.189 12.941 1.751 15,7% 83.400 94.752 98.995 102.847 3.852 3,9%

Fjárfesting í atvinnurekstri -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Frádráttur vegna náms og vísindastyrkja 566 622 700 800 100 14,4% 10.553 10.981 11.552 11.835 283 2,4%

Frádráttur vegna annarra styrkja 311 301 409 484 75 18,3% 6.926 5.503 4.849 5.355 506 10,4%

Samtals: 34.190 38.643 44.233 49.630 5.396 12,2% 167.138 170.915 174.723 179.232 4.509 2,6%

Lækkun skv. 66. gr. 1.112 1.078 1.079 1.122 44 4,1% 10.875 10.144 9.346 8.763 -583 -6,2%

Tekjuskatts- og útsvarsstofn 526.822 582.278 657.519 747.986 90.467 13,8% 218.364 222.486 228.191 234.927 6.736 3,0%

Neikvæður 3 10 1 8 7 560,4% 22 25 28 36 8 28,6%

Fjármagnstekjur 74.597 119.980 159.645 244.246 84.601 53,0% 77.080 84.680 93.078 98.738 5.660 6,1%

Skattskyldar tekjur samtals 601.419 702.258 817.164 992.232 175.068 21,4%

Fjöldi framteljenda á grunnskrá 234.437 241.344 253.911 264.766 10.855 4,3%
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greiðsla  var  tekin  upp  árið 1988, hækk að
þetta  mik ið  milli  ára. 

Tekju skatts -  og útsvars stofn  skv. skatt -
fram töl um hækkar um 90,5 millj arða og
er 13,8%  hærri  en  í  fyrra.  Hann  er  nú
tæpir 748 millj arð ar  og  hefur  ekki hækk -
að jafn  mik ið  frá  árinu 1999  en  þá hækk -
aði tekju skatts stofn  um 13,9%  á  milli  ára. 
Hér  er  rétt  að  geta  þess  að skatt ar  fleiri
fram telj enda  eru  nú reikn að ir  af starfs -
mönn um skatt stofa  vegna sér stakra
aðstæðna við kom andi gjald enda,  en  ekki
í álagn ing ar kerfi rík is skatt stjóra. Skatt -
stofn ar þess ara gjald enda  eru  ýmist  ekki  til
eða  ekki sam bæri leg ir  við skatt stofna ann -
arra fram telj enda  og  því  er sér stakri reikni -
reglu  beitt  við útreikn ing  á gjöld um  þeirra.
Tekj ur þess ara fram telj enda  eru  því  ekki
tald ar  með  í yfir lit um  um tekj ur  en  gjöld
sem  lögð  eru  á  þá  eru  þó  talin  með  í yfir -
lit inu  um  álögð  gjöld.  

Þrátt  fyrir  að með al út svar  í stað greiðslu
væri  óbreytt hækk aði  álagt  útsvar  um
16,8%  sem  gefur vís bend ingu  um raun -
veru lega hækk un út svars  stofns.  Önnur
eins hækk un út svars stofns  hefur  ekki  sést
allt  frá  árinu 1991.  Útsvar  var  lagt  á 10.894
eða 4,4%  fleiri  í  ár  en  í  fyrra.  Í  fyrra  var
útsvar  lagt  á 10.712  eða 4,6%  fleiri  en  árið
þar  áður.  Útsvar  var  nú  lagt  á 255.777
gjald end ur.

Sér staka  athygli  vekur  mikil hækk un ann -
arra hlunn inda  um 4,7 millj arða,  eða
226%  og  mikil hækk un ann arra  tekna  um
1,5 millj arða  eða 32,9%. Lands menn
töldu  nú  fram 6,7 millj arða  í  önnur
hlunn indi  og  tæpan 6,1 millj arð  í  aðrar
tekj ur. Hækkun þessi skýrist m.a. af
innlausn kaupréttarsamninga á árinu.

Verð bréfa eign  eykst  um 48,8%
Það  er  ekki  aðeins  að tekj ur auk ist  nú
mikið  á  milli  ára. Eign ir og skuldir,  og  þá
sér stak lega eign ir  í verð bréf um  ýmiss
konar, hækka einn ig  mikið. Eign ir juk ust
um 559,8 millj arða,  eða 19,9%.  Þær  voru
nú  tæpir 3.380 millj arð ar, 559,8 millj örð -
um meiri  en  í  fyrra. Athygl is verð ast  er
hversu verð mæti verð bréfa  hefur auk ist  á
milli  ára,  um 122,3 millj arða,  eða  um
48,8%. Lands menn  töldu  nú  fram 372,6
millj arða  í inn lend um  og erlend um verð -
bréf um. Inn lend ar inn stæð ur hækk uðu
einn ig  mikið,  um 48,5 millj arða,  eða
22,3%. Inn stæð ur lands manna  í inn lend -
um bönk um  voru 265,3 millj arð ar  um
ára mót in.  Það  lítur  því  út  fyrir  að  mikið
lausa fé  hafi  verið  í  umferð  undir árs lok
2007.  Sér staka  athygli  vekur  mikil aukn -
ing  á erlend um eign um, hluta bréf um  og
banka inn stæð um. Lands menn  áttu  tæp -
um  átta millj örð um,  eða 51,8%,  meira  í

erlend um hluta bréf um  í  ár  en  í  fyrra  og
inn stæð ur  í erlend um bönk um  voru  nú
tæpum 4,8 millj örð um  hærri  en  í  fyrra,
sem  er 146,2% aukn ing  á  milli  ára. Fram -
tal ið verðgildi hluta bréfa  í erlend um félög -
um  var  nú 23,4 millj arð ar  og skatt skyld ir
menn  í land inu  áttu  tæpan 8,1 millj arð  í
inn stæð um erlend is. Mikil hækk un
erlendra inn stæða  kann  að skýr ast  af  því
að ein hverj ir  hafi  ætlað  að  tryggja  sig  fyrir
geng is falli  og lækk un   á hluta bréfa mörk uð -
um.  Þeir  sem  telja  fram  erlend hluta bréf
voru  nú 36,8%  fleiri  en  í  fyrra  og 15%
fleiri  telja  nú  fram erlend ar inn stæð ur. 

Skuld ir auk ast  um 21%
Skuld ir hækk uðu  um 234,8 millj arða,  eða
um 21,1%.  Þetta  er álíka hlut falls hækk un
og  í  fyrra  og árið þar á undan. Skuld ir
voru  nú 1.348 millj arð ar,  en  þar  af  voru
skuld ir  vegna íbúð ar kaupa 840,5 millj -
arð ar, 135,1 millj örð um  hærri  en  í  fyrra.
Þetta  er hækk un  um 19,2%  á  milli  ára,
ívið  meira  en síð ast lið in  tvö  ár,  en skuld -
ir  vegna íbúð ar kaupa hækk uðu  um 17,8%
árin 2005  og 2006. Aukn ing  eigna  og
skulda verð ur  að sjálf sögðu  enn merki -
legri  í  ljósi mik ill ar hækk un ar  eigna  og
skulda  á síð ustu  árum.

Fjármagnstekjur einstaklinga
Framtöl einstaklinga 2005 til  2008

Fjármagnstekjur Fjöldi fjölskyldna

Breytingar '07-'08 Breytingar '07-'08

(í milljónum króna) 2005 2006 2007 2008 Millj. kr. % 2005 2006 2007 2008 Fjöldi %

Arður og vextir af stofnsjóðsinneign

Arður af hlutabréfum 14.450 24.652 34.331 41.820 7.489 21,8% 36.830 40.912 43.359 42.631 -728 -1,7%

Arður af erlendum hlutabréfum 1.410 1.350 3.112 2.130 -982 -31,6% 493 492 531 580 49 9,2%

Samtals: 15.859 26.003 37.444 43.950 6.507 17,4% * * * * **

Vaxtatekjur

Vextir af innstæðum barna 65 85 117 157 40 34,6% 3.666 3.821 3.441 3.285 -156 -4,5%

Vextir af innstæðum í bönkum 8.658 11.154 18.283 24.979 6.696 36,6% 55.360 60.663 67.214 72.434 5.220 7,8%

Vextir af innlendum og erlendum verðbréfum 10.585 12.754 16.760 19.510 2.750 16,4% - 13.207 15.810 19.052 3.242 20,5%

Vextir af útistandandi skuldir/verðbr. 6.424 - - - * * 6.084 - - - * *

Vextir af skattfrjálsum verðbréfum 4.149 - - - * * 8.152 - - - * *

Vextir af stofnsjóðsinneign 12 - - - * * 1.835 - - - * *

Samtals: 19.309 23.993 35.160 44.646 9.486 27,0% * * * * * *

Leigutekjur 2.725 3.070 3.520 4.338 818 23,2% 5.694 5.643 5.944 6.464 520 8,7%

Söluhagnaður

Hagnaður af sölu hlutabréfa 34.854 62.764 76.642 142.465 65.824 85,9% 11.434 9.079 9.717 11.512 1.795 18,5%

Annar söluhagnaður 1.850 4.151 6.880 8.846 1.967 28,6% 910 1.122 1.286 1.375 89 6,9%

Samtals: 36.705 66.914 83.522 151.312 67.790 81,2% * * * * **

Fjármagnstekjur samtals 74.597 119.980 159.645 244.246 84.601 53,0% 77.080 84.680 93.078 98.738 5.660 6,1%

*Fjármagnstekjur eru taldar fram af því hjóna sem hefur hærri tekjur og því vísa tölur um fjölda framteljenda með fjármagnstekjur til fjölda fjölskyldna en ekki einstaklinga.
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Tveir  þriðju hækk un ar tekju -
skatta  til  ríkis  vegna fjár magns -
tekju skatts
Tekju skatt ar  til  ríkis hækk uðu  um  tæpa
13,4 millj arða,  en  þar  af  var fjár magns -
tekju skatt ur 8,9 millj arð ar  og almenn ur
tekju skatt ur 4,5 millj arð ar.  Tveir þriðju -
hlut ar hækk un ar tekju skatta  til  ríkis  eru
því  vegna fjár magns tekju skatts. Almenn -
ur tekju skatt ur  var 86,4 millj arð ar  og fjár -
magns tekju skatt ur 25,3 millj arð ar, sam tals
111,6 millj arð ar.  Almenni tekju skatt ur -
inn hækk aði  nú  um 5,5%,  mun  minna  en
tekju skatts stofn inn  sem hækk aði  um  rúm
16,8%  á  milli  ára.  Hér skipt ir sköp um
mikil hækk un skatt leys is marka;  lægra
álagn ing ar hlut fall  og  hærri per sónu af -
slátt ur. Tekju skatts hlut fall ið  var  nú lækk -
að  úr 23,75%  í 22,75%,  eða  um 4,2%,  og
per sónu af slátt ur hækk að ur  úr 348.343  í
385.800,  eða 9,7%. Skatt leys is mörk tekju -
skatts hækk uðu  því  úr 1.531.178  kr.  í
1.695.824,  um 164.646  kr.  á  ári,  eða
10,8%.  Nú  var lagð ur almenn ur tekju -

skatt ur  á 178.270 gjald end ur, 2.871,  eða
1,6%  fleiri  en  í  fyrra.  Á  sama  tíma fjölg aði
á skatt grunns krá  um 10.855,  eða 4,3%
sem  fyrr  segir. 

Á  sama  tíma  og almenn ur tekju skatt ur
hækk ar  um 5,5% hækk aði fjár magns tekju  -
skatt ur  um 54,6%. Fjár magns tekju skatt ur
er  nú 22,6%  af  þeim tekju skött um ein -
stakl inga  sem  renna  til  ríkis. Fjár magns -
tekju skatt ur  var lagð ur  á 98.738  manns,
5.660  eða 6,1%  fleiri  en  í  fyrra. 

Útsvar hækkar mikið
Útsvar til sveitarfélaga helst í hendur við
hækkun tekjuskattstofns, það hækkaði
um 14,6 milljarða, eða 16,8% og hefur
ekki hækkað jafn mikið síðan árið 2002,
en þá hækkaði það um 17,3% á milli ára
í kjölfar þesss að útsvar var hækkað úr
11,96% í 12,68%. Nú voru 101,9 milljarð -
ar lagðir á í útsvar.   Það  að  útsvar  hækki
um 16,8%,  á  sama  tíma  og tekju skatts -
stofn fram telj enda  sem  ekki  eru hand -
reikn að ir hækk ar  um 13,8%, staf ar  af  því
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Eignir og skuldir einstaklinga 
Framtöl einstaklinga 2005 til 2008

Eignir og skuldir Fjöldi fjölskyldna með eignir
Breytingar '07-'08 Breytingar '07-'08

(í milljónum króna) 2005 2006 2007 2008 Millj. kr. % 2005 2006 2007 2008 Fjöldi %

Hrein eign skv. efnahagsreikningi 37.887 37.864 38.166 41.399 3.233 8,5% 8.395 8.049 7.746 7.599 -147 -1,9%

Innlend og erlend verðbréf 140.483 197.802 250.339 372.602 122.263 48,8% - 26.657 30.238 36.000 5.762 19,1%

Eignarskattsfrjáls verðbréf 61.666 - - - * * 14.318 - - - * *

Verðbréf, útistand. skuldir ofl. 78.637 - - - * * 17.948 - - - * *

Stofnsjóðsinneign 181 - - - * * 2.228 - - - * *

Ökutæki 116.527 139.844 158.088 184.812 26.724 16,9% 95.489 98.266 98.387 102.831 4.444 4,5%

Hlutabréf 43.385 50.211 70.211 82.269 12.057 17,2% 46.878 51.439 54.498 56.288 1.790 3,3%

Hlutabréf í erlendum félögum 3.770 4.800 15.435 23.424 7.989 51,8% 5.595 5.397 3.949 5.403 1.454 36,8%

Innlendar innstæður. ofl. skv sérl. 167.260 184.152 216.889 265.341 48.453 22,3% 56.725 61.617 67.374 72.396 5.022 7,5%

Innstæður í erlendum bönkum 1.184 3.968 3.271 8.054 4.783 146,2% 612 579 568 653 85 15,0%

Aðrar eignir 8.826 11.252 15.967 19.882 3.915 24,5% 14.677 15.825 17.817 20.038 2.221 12,5%

Áætluð nettó eign viðbót 38.459 1.128 - - * * 4.051 15 - - * *

Áætluð viðbót við stofn 5.767 156 - - * * 4.047 6 - - * *

Samtals 563.548 631.178 768.3671.000.783 232.416 30,2% * * * * * *

Fasteignir 1.364.343 1.824.2052.052.4762.377.197 324.721 15,8% 91.418 93.443 94.537 96.774 2.237 2,4%

Eignir alls 1.926.714 2.454.6512.820.1893.379.997 559.808 19,9% 128.864 129.439 132.022 136.797 4.775 3,6%

Skuldir vegna íbúðarkaupa 508.187 598.735 705.387 840.494 135.107 19,2% 69.400 69.586 70.733 72.697 1.964 2,8%

Skuldir 756.837 918.2711.113.3081.348.079 234.772 21,1% 96.803 98.329 101.589 105.446 3.857 3,8%

Eignarskattsstofn jákvæður 1.051.192 1.311.1711.444.3201.652.360 208.040 14,4% 101.242 104.830 102.891 105.160 2.269 2,2%

Eignarskattsstofn, neikvæður 70.006 75.966 105.504 125.358 19.854 18,8% 24.387 22.651 26.745 28.060 1.315 4,9%

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



að  skattar fleiri fram telj end a  eru  nú reikn -
að ir  af starfs mönn um skatt stofa  vegna
sér stakra  aðstæðna við kom andi gjald -
enda,  en  ekki  í álagn ing ar kefi rík is skatt -
stjóra.  Hér  munar  mestu  um  fjölda út -
lend inga  sem  koma  til lands ins  til tíma -
bund inn ar dval ar. 

Hand reikn að ir  aldrei  
verið  fleiri
Nú  voru 23.949 fram telj end ur hand reikn -
að ir,  saman  borið  við 20.389  í  fyrra  og
því  voru skatt ar 17,5%  fleiri fram telj enda
reikn að ir  af starfs mönn um skatt stofa  við
álagn ingu  nú  í  ár  en  í  fyrra. Nokk uð  hefur
dreg ið  úr  mjög  hraðri fjölg un  í þess um
hópi  en  í  fyrra fjölg aði  þeim  um 44%  frá
fyrra  ári,  og  á  milli  áranna  þar  á  undan
fjölg aði  þeim  um 26,3%. Skatt ar  níu pró -
senta fram telj enda  á skatt grunns krá eru
reikn að ir  af starfs mönn um skatt stofa,
þetta  er  einn  af hverj um ellefu, sam an bor -
ið  við  átta pró sent  í  fyrra.  Á síð ustu  árum
hefur  þeim fjölg að  mjög  sem  þurfa  að  láta
hand reikna  skatta  sína. Fram an  af  tíunda
ára tugn um  voru  um  þrjú  present fram telj -
enda hand reikn að ir. Ástæð an  fyrir  þessu
er auð vit að  sú  að  mun  fleiri útlend ing ar
eru  nú  á skatt grunns krá  en  verið  hefur
fram an  af  en  vegna sér stakra  aðstæðna
þeirra  er  oft  ekki  hægt  að  leggja  skatta  á  þá
með  sama  hætti  og  aðra lands menn. 

Bætur  hækka  aftur  mikið 
Vaxta bæt ur hækk uðu  nú  um 1,4 millj -
arða,  eða 25,8%  og 17,3%  fleiri  voru nú
reiknaðar bætur en í fyrra. Vaxta bæt ur
voru  nú  tæpir 6,7 millj arð ar  en 58.259
gjald end um  voru reikn að ar  bætur, 8.572
fleiri  en  í  fyrra. Vaxta bæt ur  voru  nú hækk -
að ar  um  sex pró sent  frá álagn ingu  í  fyrra,
en  mestu skipt ir  að skerð inga mörk  vegna
eigna  voru hækk uð  um 47,1%. Vaxta bæt -
ur  hafa hækk að nokk uð  á síð ustu  árum.  Frá
árinu 2005  hafa  þær hækk að  um 28,6%. 

Barna bæt ur  hækka einn ig  mikið.  Þær
hækk uðu  um 944 millj ón ir,  sem  er 12,7%.
Hækk un barna bóta staf ar  af hækk un  bóta,
en barna bæt ur hækk uðu  um  þrjú pró sent
frá  fyrra  ári,  en  ekki  síst  af mik illi hækk un
skerð ing ar marka  og  lægra skerð inga hlut -
falls. Skerð inga mörk barna bóta hækk uðu
um  rúm 29% 2.231.195  kr.  í 2.880.000
kr.  hjá hjón um  og skerð ing ar hlut fall ið
lækk aði  um  eitt pró sentu stig  fyrir  fleiri
börn  en  eitt.  Þannig  var skerð ing  með
tveim ur börn um lækk uð  úr  sex pró sent -

um  af tekj um  yfir mörk um  í fimm prósent
og  með þrem ur  eða  fleiri börn um lækk uð
úr  átta pró sent um   í  sjö pró sent.  Að jafn -
aði hækk uðu reikn að ar  bætur  nú  um  átta
pró sent  frá  því  í  fyrra. Barna bæt ur  hafa
hækk að  mikið  á síð ustu  árum  þær hækk -
uðu  um 19%  á  milli  áranna  2005  og 2006
og 24,1%  í  fyrra.  Frá  árinu 2005  hafa
reikn að ar barna bæt ur hækk að  um 66,5%.
Nú  verða 8,4 millj arð ar greidd ir  í  styrk  til
barna fólks  en 66.542 for eldr ar  munu  fá
greidd ar barna bæt ur. 

Upp bót  á eft ir laun var reikn uð elli líf -
eyris þeg um  í  fyrsta  sinn. Upp bót in trygg -
ir  þeim  sem  ekki  fá  greitt  úr líf eyr is sjóði,
eða  hafa tak mörk uð líf eyr is rétt indi,
25.000 krón ur  á mán uði. Upp bót in var
reikn uð 3.529 elli líf eyr is þeg um.

Fram telj end um  á 
skatt grunn skrá fjölg ar  enn
mikið  á  milli  ára
Fjölg un fram telj enda  á skatt grunns krá  var
ívið  minni  nú  en  í  fyrra.  Nú  voru  alls
264.766 fram telj end ur  á skatt grunns krá
sem  er 10.855,  eða 4,3%,  fleiri  en  í  fyrra.
Í  fyrra fjölg aði  um 12.567 fram telj end ur  á
grunn skrá,  eða 5,2%,  sem  var  þá  algert
eins dæmi.  Frá  árinu 2005  hefur fjölg un  á
grunn skrá  ekki  verið  í  neinu sam ræmi  við
það  sem  verið  hefur  frá  árinu 1991.  
Á tíma bil inu  frá 1991  til 2004 fjölg aði
fram telj end um  á grunn skrá  að jafn aði  um 
1 -2%  á  milli  ára. Skatt stjórar áætl uðu
16.233 fram telj end um tekj ur,  eða 6%
fram telj enda  á skatt grunns krá,  sem  er
svip að hlut fall  og  í  fyrra.
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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 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

Hámark barnabóta 2008 miðað við 
heilt ár

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. 240.034
- 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. 2/2008
Kílómetragjald, gildir frá 1. 6. 2008

Almennt gjald, af fyrstu 10 þ.km, pr. km:........................ kr. 88,50

Sé greitt sérstakt gjald vegna aksturs á vegum fyrir almenna umferð þar
sem ekki er bundið slitlag, skal reikna 15% álag á almennt gjald.
Sé greitt torfærugjald vegna aksturs utan vega, eða á vegaslóðum sem
ekki eru færir fólksbílum, skal reikna 45% álag á almennt gjald.

Dagpeningar innanlands, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 3/2008 
Gildir frá 1. 6. 2008

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 19.700
Fyrir gistingu í eina nótt 12.900
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 6.800
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.400

Dagpeningar erlendis, 
skv. auglýsingu ferðakostnaðarnefndar nr. 4/2008
Gildir frá 1. 6. 2008

Almennir dagpeningar Dagpeningar
vegna þjálfunar, 

náms o.fl.
Gisting Annað Gisting Annað

Flokkur 1 SDR 208 139 133 89
Flokkur 2 SDR 177 118 113 75
Flokkur 3 SDR 156 105 100 67
Flokkur 4 SDR 139 92 89 59

Virðisaukaskattur
Almennt skattþrep 24,5%
Sérstakt skattþrep 7,0%

Á þessu ári hafa þegar verið gefin út tvenn skattalagasöfn.
Annars vegar er ritið Tekjuskattur sem er samfella laga, reglugerða og
auglýsinga er varða beina skatta og álagningu opinberra gjalda og
miðast við löggjöf sem var í gildi 1. febrúar 2008.

Hins vegar er um að ræða ritið
Virðisaukaskattur sem er samfella laga um
virðisaukaskatt, vörugjald, skilagjald,
áfengisgjald og bifreiðasskatta og miðast við
löggjöf sem var í gildi 30. apríl 2008.
Ritin eru seld í Pennanum-Eymundsson,
Bóksölu stúdenta og hjá ríkisskattstjóra.

Ný skattalagasöfn

Upplýsingatafla RSK


