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Útdráttur 

Mikill munur er á réttindum og skyldum launþega og verktaka. Verktakar eru sjálfstæðir,  

taka að sér að vinna verk fyrir aðra og vinna það á eigin ábyrgð. Launþegar eru hins vegar í 

vinnu hjá fyrirtækjum og vinna undir stjórn og ábyrgð þeirra. Mikið er um það á 

vinnumarkaði að einstaklingar og fyrirtæki fari ekki rétt með launþega- og verktakasamband 

og semja sína á milli að einstaklingar vinni sem verktakar í stað launþega eins og þeir ættu að 

gera. Ástæðan fyrir þessu er meðal annars sú að fyrirtækin komast með þessu móti undan því 

að borga ýmis gjöld tengd starfsmanninum , þarf ekki að bera ábyrgð á honum og þurfa ekki 

að greiða honum laun ef hann verður frá vinnu vegna slysa eða veikinda. Starfsmaðurinn fær 

einnig hærra kaup fyrir vinnu sína sem verktaki en launþegi og er fyrirkomulagið því 

freistandi fyrir starfsmann þegar fyrirtæki býður honum að vinna sem verktaki. Verktakar hafa 

mun minni réttindi á vinnumarkaðinum heldur en launþegar. Verktakar þurfa sjálfir að sjá um 

að greiða öll þau gjöld og þann kostnað sem fellur til við vinnu þeirra eins og t.d. 

tryggingargjald, tryggingar og borga í lífeyrissjóð og kemur það á móti hærri launum. Þeir fá 

heldur ekki borgaða frídaga frá vinnuveitanda. Í ritgerðinni  er ætlunin að fara nánar yfir 

muninn á launþegum og verktökum í skilningi tekjuskattslaganna. 
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1. Inngangur  

Mikill munur er á því að vera launþegi og verktaki á vinnumarkaði, hvort sem litið er á 

muninn í skilningi tekjuskattslaganna nr. 90/2003, eða þann mun sem er á réttindum og 

skyldum launþega og verktaka. Verktakar eru sjálfstætt starfandi á vinnumarkaðnum, þeir 

taka að sér verkefni fyrir einstaklinga, fyrirtæki eða hið opinbera og vinna það á sína eigin 

ábyrgð. Verktakar fá yfirleitt ákveðna greiðslu fyrir tiltekið verk, eða ákveðið tímakaup og er 

það upphæð sem þeir ákveða yfirleitt sjálfir, eða taka tilboði verksala og innheimta eftir því. 

Innifalið í þessari upphæð er allur sá kostnaður sem fellur til við að vinna verkið, hvort sem 

það er efniskostnaður, rekstrarkostnaður eða viðhald véla sem notaðar eru við vinnuna og 

einnig uppihald verktakans meðan á vinnunni við verkið stendur. Þar sem verktakar eru 

sjálfstætt starfandi, og starfa líkt og fyrirtæki, þurfa þeir að sjá sjálfir um að standa skil á 

öllum þeim gjöldum sem þarf að greiða af, sjá um að greiða iðngjöld af sér í lífeyrissjóð og 

stéttarfélag og  þurfa einnig að kaupa sér tryggingar sjálfir eins og t.d. slysatryggingar. Þeir 

bera ábyrgð á vinnunni við verkið og geta haft annað hvort starfsfólk eða undirverktaka með 

sér í verkinu. Ef þeir hafa starfsmenn sér til aðstoðar í verkinu bera verktakarnir ábyrgð á 

vinnu þeirra líka. Launþegar eru aftur á móti í vinnu hjá fyrirtæki, vinna undir þeirra stjórn og 

ábyrgð. Þeir fá ákveðna greiðslu fyrir vinnu sína, hvort sem það er mánaðarkaup eða 

tímakaup og er það ekki tengt árangri af vinnu þeirra eins og hjá verktökum. Aftur á móti geta 

launþegar fengið bónusa og álíka sem er tengt árangri þeirra í vinnu. Fyrirtækið ber 

húsbóndaábyrgð á starfsmönnum sínum, þ.e. ef þeir valda einhverjum skemmdum með vinnu 

sinni eða vinna verkið ekki nógu vel, þá ábyrgjast þeir og laga á sinn kostnað. Launþegar eru 

öruggari með störf sín, þeir vinna yfirleitt í mörg ár á viðkomandi vinnustað og hafa 

uppsagnarfest ef þeim sé sagt upp. Verktakar eru hins vegar ekki eins öryggir með vinnuna 

sína, þeir taka yfirleitt af sér ákveðið verk og þurfa svo að leita eftir öðru verki þegar þeir hafa  

lokið við verkið. 

 Við vinnslu á ritgerðinni ákvað höfundur að notast við sex þrepa líkan Philip Kotlers. 

Rannsóknarferli hans er skipt í sex þrep eins og sjá má á meðfylgjandi mynd hér að neðan. 
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Þar sem höfundur hafði mikinn áhuga á skattarétti í námi sínu á Bifröst ákvað hann að gera 

lokaverkefnið í tengslum við það. Fyrir valinu var að kanna þann mun sem er að vera launþegi 

eða verktaki í skilningi tekjuskattslaganna. Þar sem mikið er um að einstaklingar og fyrirtæki 

fara oft á tíðum rangt með þetta samband þá fannst höfundi áhugavert að kanna þetta nánar. 

Við heimildaröflun notaðist höfundur við ritaðar heimildir, heimildir af internetinu sem og 

dóma Hæstaréttar og Yfirskattanefndar sem búið er að birta á vefum þeirra. Dómana og 

útskurðina notaði höfundur til stuðnings málsins úr rituðum heimildum og til að koma með 

raunveruleg dæmi sem hefur verið dæmt í hér á landi. 

Ritgerðin er skipt niður í þrjá aðalkafla, í fyrsta kaflanum er fjallað um skattalegt 

umhverfi einstaklinga og fyrirtækja og helsti munurinn á því tekinn saman. Í öðrum kaflanum 

er fjallað um atvinnurekstrarhugtakið og farið yfir skilyrðin sem starfsemi þarf að uppfylla til 

að teljast atvinnurekstur. Þriðji kaflinn fjallar um muninn á því að starfa sem launþegi eða 

verktaki á vinnumarkaðinum. Farið er í þau atriði sem skoðuð eru þegar rannsakað er hvort 

einstaklingur á vinnumarkaðinum sé í raun og veru verktaki eða hvort hann sé launþegi. 

Notast er við úrskurði Yfirskattanefndar og Hæstaréttardóma til stuðning málsins. Í lok 

ritgerðarinnar er farið í niðurstöður ritgerðarinnar og lokaorð. 

 Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða munur er á launþegum 

og verktökum í skilningi tekjuskattslaganna 
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2. Skattalegt umhverfi 

Skattalegt umhverfi einstaklinga og fyrirtækja er ólíkt. Verktakar falla undir fyrirtækjarekstur 

og verður hér á eftir fjallað um skattalegt umhverfi fyrirtækja í heild í stað skattalegs 

umhverfis verktaka. Helsti munurinn á skattalegu umhverfi einstaklinga og fyrirtækja felst í 

mismunandi tekjuskattsprósentu og hvort tekjuskattur sé lagður á tekjur eða hagnað, þ.e. hvort 

draga megi  þau gjöld sem falla til á árinu vegna rekstursins frá tekjum eða ekki sbr. 30., 31., 

66. og 77. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, hér á eftir tsl. Ef horft er til laga nr. 50 frá 1988 

um virðisaukaskatt geta fyrirtæki einnig nýtt innskatt af innkaupum og kostnaði við  starfsemi 

sína til frádráttar frá útskatti af sölu, eftir því sem nánar greinir á í lögum en þar sem 

einstaklingar starfa ekki í virðisaukaskattskyldri starfsemi geta þeir ekki nýtt innskatt af  

innkaupum sínum. Hér á eftir verður fjallað nánar um skattalegt umhverfi einstaklinga annars 

vegar og skattalegt umhverfi fyrirtækja hins vegar í skilningi tsl. Í lok kaflans verður helsti 

munurinn dreginn saman. 

 

2.1. Skattalegt umhverfi einstaklinga 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. tsl er skylda manna að borga tekjuskatt af öllum tekjum sínum 

hvaðan sem þeirra er aflað. Allir þeir sem hafa heimilisfesti á Íslandi falla undir þessa 

skattskyldu. Skattskyldan nær einnig til þeirra sem hafa nýlega flutt úr landi en eru ekki orðnir 

skattskyldir eins og aðrir íbúar í öðru landi en skattskyldan fellur úr gildi eftir þrenn áramót 

eftir að einstaklingurinn hefur flutt úr landi. Þeir einstaklingar sem dvelja hér á landi lengur en 

183 daga á 12 mánaða tímabili verða skattskyldir hér á landi. Einnig eru skattskyldir á Íslandi 

þeir sem starfa um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi, þó þeir séu ekki 

heimilisfastir hér á landi. Þeir sem hafa takmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 3. gr. tsl eru 

allir þeir sem njóta launa hér á landi fyrir vinnu sína, þar með talið þeir sem vinna í loftfari 

eða í skipi þótt þeir dvelji eða vinni skemur en 183 daga á 12 mánaða tímabili á Íslandi. Allir 

þeir sem fá greidd laun hér á Íslandi og eru ekki heimilisfastir hér eru dæmi um þá sem eru 

með takmarkaða skattskyldu hér á landi og þurfa að borga tekjuskatt af þeim upphæðum á 

Íslandi. Þeir sem fá greitt fyrir þjónustu sína eða aðra starsemi hér á landi þurfa einnig að 

greiða tekjuskatt af þeim upphæðum þó þessir aðilar séu ekki heimilisfastir hér á landi sbr. 1., 

2., og 3. tl.  Þeir sem reka fasta starfstöð hér á landi þurfa að greiða af henni tekjuskatt sbr. 4. 

tl. og þeir sem hafa tekjur af fasteign sem er staðsett hér á landi þurfa að greiða tekjuskatt af  

leigutekjum af fasteigninni sbr. 5. tl.  
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 Tekjur einstaklinga utan atvinnurekstrar skiptast í tvo flokka, annars vegar A tekjur 

sbr. A lið 7. gr. tsl og hins vegar C tekjur sbr. C lið 7. gr. tsl. Þær tekjur sem flokkast undir A 

tekjur eru öll laun fyrir vinnu, hvort sem um er að ræða t.d. starfslaun, fundarlaun, 

stjórnarlaun, biðlaun, lífeyri eða eftirlaun og auk þess teljast ýmis fríðindi og hlunnindi sem 

vinnuveitandi greiðir fyrir starfsmann, til að mynda fatnað, fæði, húsnæði og annan kaupauka 

sem starfsfólk fær fyrir vinnu sína. Eitt af fáum hlunnindum sem launþegar fá frá 

vinnuveitanda og telst ekki til launa er ef vinnuveitandi rekur hópferðabíl sem sér um að flytja 

starfsmenn sína til og frá vinnu sbr. 1. tl. A liðar 7. gr. Þeir sem vinna í eigin þágu í eigin 

fyrirtæki, er skylt að reikna sér endurgjald fyrir þá vinnu og skal endurgjaldið ekki vera lægra 

en viðkomandi aðili myndi sætta sig við, við vinnu fyrir óskyldan aðila sbr. 2. mgr. 1. tl. A 

liðar 7. gr. Sama reglan gildir vegna vinnu maka eða barna, sbr. 2. mgr. 1. tl. A liðar 7. gr. 

Tryggingabætur, meðlög og ýmsir styrkir flokkast einnig undir A tekjur einstaklinga ásamt 

skaðabótum og vátryggingafé sem einstaklingar fá vegna veikinda, slysa og vinnumissis sbr. 

2. tl. A liðarins. Verðlaun og happdrættisvinningar eru tekjur í skilningi tekjuskattslaga og er 

flokkað sem A tekjur einstaklinga sbr. 4. tl. Peningagjafir og gjafir í öðrum verðmætum teljast 

jafnframt til tekna, þrátt fyrir að vera gjafir frá nákomnum ættingjum sbr. 4 tl., að 

undanskildum fyrirframgreiddum arfi en samkvæmt lögum um erfðafjárskatt nr. 14/2004 þarf 

að greiða af þeim fjárhæðum erfðafjárskatt sem er 10% af upphæðinni. Tækifærisgjafir eru 

undanskildar tekjuskatti, að því gefnu að verðmæti þeirra séu ekki hærri en almennt gengur og 

gerist fyrir slíkar gjafir sbr. 4. tl. Lán frá hlutafélögum og einkahlutafélögum til starfsmanna, 

hluthafa og stjórnarmanna teljast til tekna sbr. 4. tl. ef þau eru óheimil skv. lögum um hluta- 

og einkahlutafélög. Barnameðlög teljast ekki til tekna nema þau fari fram úr ákveðnum 

hámarki og styrkir til foreldra frá sveitarfélögum til að annast barn heima frá fæðingaorlofi 

þar til það kemst inn á leikskóla teljast heldur ekki til tekna sbr. 2. tl.  

Í 28. gr. tsl. er annars talið upp það helsta sem ekki telst til tekna og eru þar m.a. nefnt 

eignir sem einstaklingar fá vegna arfs, hvort sem það er arfur eða fyrirfram greiddur arfur. 

Greiðslur vegna líftrygginga, dánarbóta, miskabóta og bóta til varanlegrar örorku sbr. 2. tl., 

enda séu þær greiðslur greiddar í einu lagi. Skaðabætur vegna tjóns á eignum sem ekki eru 

notaðar í atvinnurekstri teljast ekki til tekna sbr. 2. tl., en bæturnar þurfa að lækka stofnverð 

viðkomandi eignar um þá fjárhæð sem ekki er notuð til að endurbæta eignina vegna tjóns. 

Eignaauki sem kemur til vegna eftirgjafa skulda við nauðasamninga telst ekki til launa sbr. 3 

tl. Vinna sem einstaklingur vinnur í aukavinnu fyrir sjálfan sig við byggingu íbúðarhúss til 

eigin nota telst ekki til tekna sbr. 4. tl. Þá telst framlag sem laungreiðandi greiðir til 

lífeyrissjóða samkvæmt lögum ekki til tekna þó að ákveðnu hámarki sbr. 5. tl. Skattaafslættir 
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eins og persónuafsláttur, sjómannaafsláttur og einnig barnabætur og vaxtabætur sbr. 7. tl. 

teljast ekki til tekna einstaklinga sem og húsaleigubætur sbr. 9. tl. Styrkir frá 

Endurmenntunarsjóðum Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins sem eru vegna 

endurhæfingar, heilbrigðisþjónustu eða annarra tiltekinnar þjónustu frá fagaðilum telst ekki til 

tekna sbr. 10. tl. Hlunnindi sem varða forseta Íslands teljast ekki til tekna hans, hvort sem þau 

eru vegna embættisbústaðar og rekstrar hans, risnu, bifreiða eða annarra hlunninda sem fylgja 

embættinu sbr. 6. tl. 28. gr. tsl. 

 Tekjur einstaklinga sem flokkast í C tekjur skv. C lið 7. gr. tsl nefnast fjármagnstekjur 

og eru það tekjur af eignum einstaklinga, hvort sem það er af peningum eða öðrum eignum. 

Dæmi um það sem flokkast undir C tekjur eru leigutekjur af lausafé og fasteignum, sbr. 1. og 

2. tl., vextir, verðbætur og gengishagnaður sbr. 3. tl., arður af hlutabréfum sbr. 4. tl. og 

hagnaður af sölu eigna sbr. 8. tl.  

Tekjuskattstofn einstaklinga utan atvinnurekstrar er tekjur skv. II kafla tsl eftir því sem 

við á, þ.e. A tekjur að frádregnum frádráttarheimildum sbr. 30. gr. tsl. Leyfilegur frádráttur er 

m.a. kostnaður á móti ökutækjastyrk, dagpeningum og kostnaðar sem er sannarlega ferðar- og 

dvalarkostnaður sbr. 1. tl. A liðar 1. mgr. 30 gr. Iðgjöld  í lífeyrissjóð að hámarki 8%  sbr. 4. 

tl. A liðar 1. mgr. 30. gr. og leigugjöld ef einstaklingur á hús sem hann leigir til 

íbúðarhúsnæðis og leigir sér annað til að búa í, þá er leyfilegt að draga frá þau húsaleigugjöld 

sem hann greiðir sjálfur frá húsaleigutekjum sbr. 3. mgr. 30. gr.  

 Tekjuskattur af A tekjum að teknu tilliti til viðeigandi frádráttarheimilda flokkast í þrjú 

skattþrep skv. 66. gr. tsl., miðast skattþrepin við staðgreiðslu tekjuskatts og útsvars. Menn 

þurfa að borga útsvar til sveitafélaganna sem þeir eru heimilisfastir í skv. IV kafla laga nr. 

4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Fyrir árið 2011 skiptast skattþrepin þannig niður að 

fyrsta þrepið er frá 0 kr. til 209.400 kr. og þarf að greiða 37,31% skatt af þeim tekjum, miðju 

þrepið er frá 209.401 til 680.549 kr. og þarf að greiða 40,21% skatt á þessu þrepi, hæsta 

þrepið er umfram 680.550 kr. og þarf að greiða 46,21% af þeim tekjum sem er umfram þessa 

upphæð. Hjá samsköttuðum aðilum  má sá aðili sem er hærra launaður nota hluta af skattþrepi 

hins aðilans ef hann nýtir það ekki allt sjálfur. Hjón þurfa ekki að sjá um þetta sjálf, en ef þau 

eru samsköttuð þá leiðréttist þetta þegar skattframtali er skilað (Ríkisskattstjóri - Staðgreiðsla 

skatta á tekjuárinu 2011, 2010). Allir einstaklingar sem eru 16 ára á tekjuárinu eða eldri og 

eru heimilisfastir á Íslandi eiga rétt á persónuafslætti. Persónuafsláttur er skattafsláttur sem 

einstaklingar fá frádreginn áður en tekjuskattur er reiknaður á þá (Skattar einstaklinga, e.d.). 

Skv. A lið 67. gr. tsl. skal persónuafslátturinn fyrir árið 2011 vera 530.466 kr. á ári eða 44.205 
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kr. á mánuði. Samsköttuð hjón hafa leyfi til þess að nýta persónuafslátt hvors annars að hluta 

til eða til fulls ef annar aðilinn er ekki með tekjur (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

 Af C tekjum að teknu tilliti til leyfilegra frádráttarliða þarf að greiða 

fjármagnstekjuskatt og er hann 20% sbr. 3. mgr. 66. gr. tsl fyrir árið 2011. Ekki er lagt útsvar 

á C tekjur (Ríkisskattstjóri - Fjármagnstekjuskattur, e.d.). 

Einstaklingar þurfa að greiða tekjuskatt af öllum launatekjum sínum að frádregnum 

fáum frádráttarheimildum sem leyfilegar eru samkvæmt lögum. Þeir þurfa einnig að greiða 

fjármagnstekjuskatt af fjármagnstekjum sínum. Misjafnt er hversu háa tekjuskattprósentu 

einstaklingar þurfa að greiða, en það fer eftir því hversu háar tekjur þeir eru með í hvaða 

skattþrepi þeir lenda í hvað varðar A tekjur. Allir einstaklingar fá skattkort og þar með leyfi 

fyrir persónuafslætti sem er skattaafsláttur einstaklinga. Einstaklingar geta líka notið bóta í 

formi vaxtabóta og barnabóta í gegnum skattakerfið. 

 

2.2. Skattalegt umhverfi fyrirtækja 

Samkvæmt 2. gr. tsl er lögaðilum sem hafa heimili á Íslandi skylt að greiða tekjuskatt af 

öllum þeim tekjum sem þeir afla, hvar sem þeirra er aflað. Dæmi um lögaðila eru hlutafélög, 

einkahlutafélög og samvinnufélög. Einnig samlagshlutafélög og sameignarfélög að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Félög, sjóðir og stofnanir sem stunda atvinnu eru líka lögaðilar í 

þessum skilningi ásamt dánar- og þrotabúum.  

 Þrjár reglur eru notaðar til þess að meta hvort lögaðili sé skattskyldur hér á landi ef 

ágreiningur kemur upp á milli skattayfirvalda og stjórnenda fyrirtækis. Í fyrsta lagi er það 

skráningarreglan sem metur hver tengsl fyrirtækisins við landið er og hvar það er skráð. Í öðru 

lagi er það varnarþingsreglan þar sem skattskyldan fer eftir því hvar heimili fyrirtækisins er 

skráð samkvæmt samþykktum þess. Ekki er skylda að skrá öll félög og því er ekki alltaf hægt 

að fara eftir þessum reglum, en ef lögaðilinn hefur rekstur á landinu þarf að vera hægt að 

skattleggja hann í því landi sem framkvæmdastjórn fer fram í. Þriðja reglan gengur því út á 

það hvar raunveruleg framkvæmdarstjórn er sbr. 2. mgr. 2. gr. tsl (Ásmundur G. 

Vilhjálmsson, 2003, bls. 467-468). 

 Einstaklingar í atvinnurekstri eru líka skattskyldir hér á landi sbr. 1. og 3. gr. tsl. Um 

skattlagningu lögaðila sem ekki uppfylla skilyrðin fyrir sjálfstæðri skattaskyldu fer eftir 3. 

mgr. 2. gr. Þar segir að ef þessi skilyrði eru ekki uppfyllt, skal tekjum og eignum lögaðilans 

skipt á milli félagsmanna í samræmi við félagasamninginn og skattlagður með tekjum og 

eignum þeirra. 
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 Lögaðilar geta verið með takmarkaða skattskyldu hér á landi eins og einstaklingar. 

Samkvæmt 3. gr. tsl þurfa t.d. erlendir aðilar sem fá greiðslu fyrir þjónustu sína eða vörur hér 

á landi að greiða tekjuskatt af því hérlendis sbr. 3. tl. Þeir sem hafa fasta starfstöð hér á landi 

þurfa að greiða tekjuskatt af þeim tekjum sem verða til hér á landi sbr. 4 tl. Þeir sem hafa 

tekjur af fasteignum eða öðrum eignum hér á landi þurfa að greiða skatt af þeim tekjum sbr. 5. 

tl. Þeir sem selja hlutabréf og annað slíkt hér á landi þurfa að borga skatt af söluhagnaðinum 

sbr. 7. tl. Allir þeir sem fá vaxtatekjur hér á landi t.d. af bankainnistæðum sínum, verðbréfum 

og fjárfestingasjóðum þurfa að greiða tekjuskatt af því sbr. 8. tl. Tekjuskattstofn þessara 

fyrirtækja á Íslandi reiknast af heildartekjum sem fyrirtækið fær hér á landi að frádregnum 

heildargjöldum sem fallið hafa til hér á landi við öflun tekna, halda þeim við og tryggja þær. 

Ekki er leyfilegt að draga frá þann kostnað sem fellur til í öðru landi, en ef kostnaður er 

sameiginlegur milli landa þarf að deila honum milli landanna eftir því hversu stórum hluta 

tekna er aflað í hvoru landi fyrir sig (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 469-470). 

Leyfilegt er að gera tvísköttunarsamninga milli Íslands og annarra ríkja skv. 1. mgr. 119. gr. 

tsl og hafa þeir verið gerðir milli Íslands og margra annarra ríkja. Markmið með 

tvísköttunarsamningum er að koma í veg fyrir að einstaklingar og fyrirtæki eru tvísköttuð fyrir 

sama hlutinn í tveim ríkjum. Allir samningar sem hafa verið gerðir á Íslandi, eru gerðir eftir 

fyrirmynd frá OECD (Þorsteinn Þorgeirsson, 2008). 

Tekjuskattstofn fyrirtækja er frábrugðinn tekjuskatti einstaklinga að því leiti að allar 

tekjur fyrirtækja flokkast í sama skattflokkinn hvaðan sem tekjurnar koma, hvort sem um 

ræðir fjármagnstekjur, sölutekjur eða þóknanir. Allar tekjur af atvinnurekstri flokkast undir B 

tekjur samkvæmt B lið 7. gr. tsl. Tekjuskattsstofn lögaðila reiknast skv. 2. tl. 61. gr. tsl sem 

heildartekjur að frádregnum frádráttarliðum sbr. 31. gr. tsl. sem eru t.d. sá rekstrarkostnaður 

sem fellur á árinu til að afla tekna, tryggja þær og viðhalda, iðgjöld sem afla starfsmönnum 

lífeyrisréttinda, vextir af skuldum, fyrning eigna og sá kostnaður sem er varið til að viðhalda 

og tryggja eignir sem bera arð í rekstrinum sbr. 1. tl. Skv. 2. tl. eru framlög og gjafir til 

góðgerðamála leyfileg til frádráttar á ákveðnum mæli samkvæmt lögum, en fjármálaráðherra 

ákveður á hverju ári hvaða stofnanir falla undir þennan lið, og er dæmi um það kirkjufélög, 

viðurkennd líknarstarfsemi og menningarmál. Útistandandi kröfur sem eru sannarlega tapaðar 

eru leyfilegar til frádráttar sbr. 3. tl. Leyfilegt er til frádráttar niðurfærsla vörubirgða að 

hámarki 5% sbr. 4. tl. Hlutafé í félögum sem er sannarlega tapað vegna gjaldþrota er leyfilegt 

til frádráttar ásamt því hlutafé sem hefur tapast vegna nauðasamninga sbr. 5. tl. Afsláttur sem 

fyrirtækið veitir af vörum og þjónustu er leyfilegur til frádráttar sbr. 6. tl. og leyfilegt er að 

draga frá tekjum það rekstrartap sem hefur orðið síðustu 10 ár miðað við að fullnægjandi 
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grein hefur verið gerð fyrir tapinu og ekki hafi verið gerð veruleg breyting á rekstrinum milli 

ára sbr. 8. tl. Tekjuskattstofn einstaklinga með sjálfstæðan atvinnurekstur er skv. 3. tl. 61. gr. 

tsl annars vegar laun hans sem ekki eru tengd atvinnurekstrinum að frádregnum leyfilegum 

frádrætti sbr. 30. gr. tsl. og hins vegar tekjur af atvinnurekstrinum að frádregnum þeim 

gjöldum sem tilheyra rekstrinum sbr. 31. gr. tsl (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 458).  

Misjafnt er hversu há skattprósentan er eftir því hvaða fyrirtækjaform er valið til að reka 

fyrirtækið. Skv. 1. tl. 71. gr. tsl er tekjuskattur hlutafélaga, einkahlutafélaga og 

samlagshlutafélaga sem eru sjálfstæðir skattaðilar vegna ársins 2011 20%. Undir þessa 

skattprósentu falla einnig vátryggingafélög, ábyrgðarfélög, kaupfélög og önnur 

samvinnufélög sem og samvinnufélagasambönd. Fyrirtæki sem eru skráð sem samlagsfélög 

og sameignarfélög sem eru skráð og með ótakmarkaða ábyrgð, samlög og samtök þurfa að 

greiða 36% tekjuskatt og almenn félagasamtök í atvinnurekstri sem og dánar- og þrotabú 

þurfa einnig að greiða 36% tekjuskatt sbr. 2. tl. 71. gr. tsl. Undantekning frá þessu er í 3. mgr. 

71. gr. tsl en þar segir að þeir lögaðilar sem greiða 36% tekjuskatt og taldir eru í 3.-5. tl. 1. 

mgr. 2. gr. tsl, sem eru t.d. samlagsfélög og sameignarfélög sem eru með ótakmarkaða ábyrgð 

og skráð og félög, sjóðir og stofnanir í atvinnurekstri skulu greiða 20% tekjuskatt af arði af 

hlutabréfum og hlutum í félögum skv. 4. tl. C liðar 7. gr. tsl. 

Misjafnt er eftir félagaformi hvort félög séu einsköttuð eða tvísköttuð. Hlutafélög, 

samvinnufélög og fl. eru tvísköttuð. Þegar sagt er að fyrirtæki séu tvísköttuð er átt við að 

fyrirtæki þurfa fyrst að greiða skatt af rekstrarafgangi þeirra og síðan þurfa eigendur  

fyrirtækjanna að greiða skatt af þeim arði sem þeir taka út úr þeim. Sameignarfélög og samlög 

eru einsköttuð og eru þau fullsköttuð þegar búið er að greiða tekjuskatt af rekstarhagnaði, en 

eftir það mega eigendur taka arð út úr fyrirtækinu án þess að greiða af honum skatt 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 459). Þetta skýrir ástæðuna fyrir því að skattprósenta 

hjá sameignarfélögum og samlögum sé mun hærri en hjá hlutafélögum og samvinnufélögum. 

Þrátt fyrir muninn á skattprósentum milli félagaforma, þá er heildarskattlagning hlutafélaga, 

einkahlutafélaga og sameignarfélaga sem borga 20% tekjuskatt 36%. Ástæðan fyrir þessu er 

að fyrirtækin sem greiða 20% tekjuskatt af rekstrarafgangi og svo þurfa eigendur þeirra að 

greiða 20% skatt af arðinum, þá er heildarskattlagningin 36%. Þegar litið er á mismunandi 

félagaform frá þessu sjónarhorni þá er skatturinn hinn sami hvort sem um er að ræða 

hlutafélag eða sameignarfélag (Indriði H. Þorláksson, 2011). 

Um tekjuskattsprósentu einstaklinga í rekstri fer eftir 66. gr. tsl og IV kafla laga um 

tekjuskattsstofn sveitafélaga, en þar er fjallað um útsvarið.    
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Ein ástæðan fyrir því að lögaðilar þurfa ekki að greiða eins háan tekjuskatt og 

einstaklingar er sú að þeir þurfa ekki að borga útsvar til sveitafélaganna en á móti kemur að 

þeir eiga ekki rétt á að fá persónuafslátt. Fyrirtæki þurfa því að greiða tekjuskatt af öllum 

rekstarafgangi sínum (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 459).  

Fyrirtæki greiða tekjuskatt af rekstarhagnaði sínum, þ.e. hagnaði eftir að búið er að 

draga rekstrargjöldin frá heildartekjum. Þau borga sömu tekjuskattsprósentu af öllum tekjum 

sínum hvort sem það er fyrir sölu á vörum og þjónustu eða fjármagnstekjur þeirra. 

2.3. Helsti munurinn á skattalegu umhverfi einstaklinga og fyrirtækja 

Einstaklingar og fyrirtæki eiga það sameiginlegt að þurfa að greiða tekjuskatt af öllum tekjum 

sínum til ríkisins sbr. þó leyfilegar frádráttarheimildir. Það eru í raun sömu skilyrði eða svipuð 

sem einstaklingar og fyrirtæki þurfa að uppfylla til þess að vera með skattskyldu hér á landi. 

Um ótakmarkaða skattskyldu manna er ákvæði í 1. gr. tsl, um ótakmarkaða skattskyldu 

lögaðila er ákvæði í 2. gr. og um takmarkaða skattskyldu manna og lögaðila er að finna í 3. gr. 

Um skattskyldar tekjur lögaðila og manna er fjallað um í II kafla tsl og þá aðallega í 7. gr. en 

þar eru tekjur flokkaðar í A, B  og C tekjur. Þrátt fyrir að ofangreind atriði séu sameiginleg 

með einstaklingum og fyrirtækum þá er margt ólíkt í skattalegu umhverfi þeirra. Það sem má 

helst nefna er að fyrirtæki borga lægra tekjuskattshlutfall en einstaklingar og borga sömu 

skattprósentuna sama hversu mikill hagnaðurinn er sem þarf að greiða skatt af en hjá 

einstaklingum er skattprósentan þrepaskipt og hækkar skattprósentan eftir því sem tekjurnar 

hækka. Fjármagnstekjur eru undanskildar en það er alltaf sama skattsprósentan af þeim. 

Einstaklingar fá persónuafslátt sem fyrirtæki fá ekki og kemur það aðeins á móti hárri 

skattprósentu, en með persónuafslætti verða skattleysismörk hærri og er hann 44.205 krónur á 

mánuði. Fyrirtæki greiða ekki útsvar til sveitarfélagsins sem þau eiga lögheimili  í eins og 

einstaklingar þurfa að gera, þau greiða eingöngu tekjuskatt til ríkisins. Tekjuskattur fyrirtækja 

reiknast af nettótekjum þeirra, þ.e. að þeim er heimilt að draga gjöld ársins sem falla við að 

afla tekna, viðhalda þeim og tryggja frá heildartekjum sínum og borga skatt af  hagnaðinum. 

Einstaklingar borga nánast brúttó skatt, sem er skattur af öllum launum að frádregnum þeim 

frádrætti sem talinn er upp í 30. gr. tsl og að frádregnum persónuafslætti frá reiknuðum skatti. 

Einstaklingar fá ekki að draga frá þann kostnað sem fellur til hjá þeim við að afla tekna líkt og 

fyrirtækjum er heimilt að gera sbr. þó 2. mgr. 30. gr. tsl. 
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3. Atvinnurekstrarhugtakið  

Eins og sjá má af framangreindu er megin munurinn á skattlagningu tekna skv. 

tekjuskattslögunum eftir því hvort þær snerti atvinnurekstur eða ekki.  

Atvinnurekstur er hugtak yfir sjálfstæða starfsemi sem einstaklingur sem starfar einn 

eða með fleiri launþega, eða lögaðili stundar. Til að aðskilja þetta tvennt eru heitin 

einstaklingsrekstur eða einstaklingsatvinnurekstur notað þegar einstaklingur stundar 

reksturinn en félagarekstur þegar lögaðili stundar reksturinn, atvinnurekstur er hugtak yfir 

þetta tvennt (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 22). 

Tekjur af atvinnurekstri nefnast atvinnurekstrartekjur og tilheyra sama 

tekjuskattsstofninum og falla undir B lið 7. gr. tsl, hvaðan sem þær koma. Annað gildir um 

einstaklingstekjur, þær tilheyra mismunandi tekjuskattstofni eftir því hvort það séu laun, sem 

flokkast undir A lið 7. gr. tekjuskattslaga eða fjármagnstekjur sem flokkast undir C lið 7. gr. 

tekjuskattslaga. Af heildar atvinnurekstartekjum má draga frá þau gjöld sem falla til í 

rekstrinum á árinu til öflunar tekna, viðhalds þeirra og til að trygginga þær, sbr. 2. mgr. 29. og 

31. gr. tsl. Skattlagning atvinnurekstrar er því ólík einstaklingsskatti að því leiti að 

atvinnurekstur borgar skatt af nettó tekjum sínum en einstaklingar greiða skatt af nánast 

brúttótekjum sínum en örfáir frádráttarliðir eru leyfilegir einstaklingum sbr. 30. gr. tsl 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 22-23). 

Þeir sem selja vörur eða skattskylda þjónustu í atvinnuskyni eru skyldugir til að 

innheimta virðisaukaskatt af heildarverði hennar og greiða hann í ríkissjóð sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. 

gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988, hér á eftir vskl. Þeir sem stunda atvinnurekstur verða 

að fara eftir lögum um bókhald og ársreikninga og færa eftir þeim svo hægt sé að fylgjast með 

hvort gjöld og tekjur séu rétt færð. Einnig er sá sem vinnur við sinn eigin atvinnurekstur skylt 

að borga sér eigi lægra endurgjald fyrir vinnu sína en þeir myndu sætta sig við fyrir sömu 

vinnu hjá óskyldum aðila. Einnig þurfa þeir að sjá um að borga af launum tryggingargjald 

skv. lögum um tryggingargjald nr. 113/1990 og í lífeyrissjóð (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 

2003, bls. 23). 

Þeir sem stunda vinnu við eigin atvinnuresktur eða sjálfstæða starfsemi er skylt að 

reikna sér endurgjald skv. 1. mg. tsl. Endurgjald eru þau laun sem eigandinn fær og skulu þau 

ekki vera lægri en hann myndi sætta sig við fyrir sömu vinnu hjá öðrum aðila. Þetta á einnig 

við um maka og börn þans sem rekur starfsemina. Ríkisskattstjóri ákveður viðmiðunarfjárhæð 

á ári hverju fyrir reiknað endurgjald og gefur það út í byrjun hvers árs. Þessi 

viðmiðunarfjárhæð er miðuð við tegund atvinnurekstursins sem starfsemin stendur fyrir og 



 

 
Blaðsíða  11 

sett lágmarksfjárhæð fyrir þá vinnu.  Skiptist þetta í fjölmarga flokka, þannig að allir ættu að 

finna flokk sem rekstur þeirra passar í. Skv. 6. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra 

gjalda, þarf að standa skil af staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi eins og ef um laun væri að 

ræða. Þeir sem eiga að reikna sér endurgjald eru þeir sem eru ráðandi yfir eignum rekstursins 

eða stjórnunaraðilar. Ef aðili, maki hans eða annar nátengdur aðili á það stóran hlut í félaginu 

sem hann vinnur hjá að það gæti haft áhrif á laun hans, skal hann reikna sér endurgjald 

(Ríkisskattstjóri - Reiknað endurgjald 2011, e.d.). 

Til að rekstur geti talist atvinnurekstur í skilningi tekjuskattslaga þarf hann að uppfylla 

þrenn atriði, hann þarf að vera sjálfstæður, stundaður reglulega með ákveðnu umfangi og ekki 

til mjög skamms tíma og hafa þann tilgang að hagnast á fé (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, 

bls. 24). Þetta staðfesti Hæstiréttur í máli nr. 181/2009 þar sem ágreiningur var um hvort 

leigutekjur af íbúðarhúsi undir atvinnurekstur ætti að falla undir B lið 7. gr. tsl eins og eigandi 

húsnæðisins hélt fram eða hvort þær féllu undir A lið 7. gr. tsl eins og skattstjóri hélt fram. Í 

dómi þessum var kveðið á um að „í skilningi meginreglu B. liðar 7. gr. þágildandi laga nr. 

75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt teldist slík starfsemi atvinnurekstur væri hún sjálfstæð, 

reglubundin um einhvern tíma og nokkur að umfangi og að auki stunduð í þeim efnahagslega 

tilgangi að hafa af henni hagnað“  Niðurstaða úr þessu máli var sú að leigutekjur teldust A 

tekjur þar sem húsnæðið var leigt undir atvinnurekstur en ekki íbúðarhús eins og fram kemur í 

2. ml. 3. mgr. 30 gr. tsl. Hvergi er til ein skilgreining á því hvenær starfsemi telst vera 

atvinnurekstur, hvorki í tekjuskattslögum né annarri skattalöggjöf sbr. þó 5. mgr. 5. gr. vskl. 

Það er því mat skattstjóra hvenær atvinnurekstur er sjálfstæður, starfsemi sé reglubundin og 

hefur þann efnahagslega tilgang að skila hagnaði. Því er oft á tíðum erfitt að skilgreina hvort 

starfsemi sé atvinnurekstur eða tómstundastarfsemi og þar með í þeim tilgangi að fullnægja 

persónulegum þörfum. 

Tómstundarstarfsemi er starfsemi sem uppfyllir ekki skilyrðið um efnahagslegan 

tilgang og stefnir ekki í það næstu ár að skila rekstrarhagnaði. Þetta er einnig ástæðan fyrir því 

að atvinnurekstur sem hefur ekki efnahagslegan tilgang fær ekki skráningu fyrir 

atvinnurekstur sinn í virðisaukaskattaskrá. Þetta kemur fram í 1. málslið 5. mgr. 5. gr. vskl, en 

þar segir að ekki skuli skrá aðila í virðisaukaskattaskrá ef tekjur af sölu vöru og þjónustu með 

virðisaukaskatti séu að jafnaði lægri en sá kostnaður við keypt aðföng sem eru með 

virðisaukaskatti. Starfsemi þessi er oft á tíðum mjög náin einkalífi eiganda rekstursins og er 

hluti af honum. Dæmi um tómstundarstarfsemi sem er reynt að hafa sem atvinnurekstur utan 

um er útleiga á eignum eins og sumarbústað, hjólhýsi eða öðrum eignum eigandans. Ef um 

atvinnurekstur er að ræða má eigandinn ekki nota þessar eignir til eigin nota á meðan leiga á 
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eignunum standa yfir. Ekki er leyfilegt að draga kostnað frá tekjum af tómstundarstarfsemi en 

skylt getur verið að greiða skatt af þessum tekjum og telst það sem einstaklingstekjur 

eigandans. Aðaleinkenni tómstundastarfsemi er að hún er stunduð í frítíma eigandans og er 

þar með ekki aðaltekjur hans. Þegar grein þarf á milli tómstundarstarfsemi eða atvinnurekstrar 

er aðallega skoðað umfang starfseminnar heildar fjölda viðskiptanna, heildartekjur 

einstaklingsins af starfseminni og fjöldi og gerð eignanna sem notaðar eru við starfsemina 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 30-34). 

 

3.1. Sjálfstæði  

Þegar lögaðili stundar atvinnurekstur þá er skilyrðið um sjálfstæði oftast uppfyllt en ef 

einstaklingur stundar hann þá þarf hann að vera óháður öðrum við vinnu sína. Til að vera 

óháður öðrum við vinnu sína þarf hann að geta ráðið því hvaða verk hann vinnur, á hvaða 

tíma, hvernig hann vinnur þau og fyrir hvaða verð. Ef einstaklingurinn sem stundar 

atvinnurekstur uppfyllir þetta þá telst atvinnureksturinn sjálfstæður. Einkenni fyrir sjálfstæðan 

atvinnurekstur er t.d. að hafa fasta starfsstöð, þar sem almenningur getur komið til að stunda 

viðskipti sín, eins og t.d. skrifstofu eða verkstæði. Ef sá sem er með atvinnurekstur ræður sér 

aðstoðarmenn  til vinnu hjá sérber hann húsbóndaábyrgð á þeim. Af öllum 

atvinnurekstartekjum þarf að innheimta virðisaukaskatt og greiðir hann til ríkissjóðs. Í 

forsvari fyrir atvinnurekstrinum er iðulega einstaklingur sem hefur aflað sér menntunar og 

sérfræðikunnáttu á því sviði sem atvinnureksturinn starfar á. Ef slík ytri skilyrði eru ekki 

uppfyllt þá er oft á tíðum erfitt að greina á milli hvort atvinnureksturinn sé sjálfstæður eða 

ekki (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 24). 

 Þegar metið er hvort starfsemi sé sjálfstæð eða hvort einstaklingur er launamaður þarf 

að líta meðal annars til þess hvort hann hafi yfirumsjón með verkinu. Hvort hann vinni undir 

stjórn annarra, beri ábyrgð á verkinu og hvort hann leggi sjálfur til þau verkfæri, tæki sem 

hann notar og aðstöðu til að vinna verkið í. Einnig þarf að líta til hvernig laun hans eru greidd, 

hvort þau séu greidd eftir reikningum eða eftir tímaskráningu starfsmannsins. Líta þarf til 

hvort einstaklingurinn þurfi að vera í vinnu á ákveðnum tíma eða hvort hann ráði því sjálfur. 

Skoðað er hvort hann þurfi að vinna verkið sjálfur eða hvort hann megi fá annan aðila sér til 

aðstoðar eða til að vinna það undir sinni stjórn (Ríkisskattstjóri, 1998, bls. 53-55).    

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 er dæmi þar sem fjallað var um mál vélstjóra 

sem taldi sig vera verktaka en stóðst ekki skilyrðið um sjálfstæðið og var í raun og veru 

launþegi. Málavextir voru þeir að maður starfaði sem yfirvélstjóri á skipi og fékk 
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launagreiðslur sínar skráðar sem verktakagreiðslur. Yfirskattanefnd skilgreindi tekjur hans 

sem launagreiðslur en ekki verktakagreiðslur þar sem vélstjóri er hluti af áhöfn og er þar af 

leiðandi ekki með sjálfstæði, hann vann undir stjórn skipstjóra, gat ekki unnið þegar honum 

hentaði s.s. þurfti að fara út á sjó þegar báturinn fór og kom ekki í land þegar honum sýndist, 

einnig átti hann ekki verkfærin sem hann notaði við vinnu sína nema í einstaka tilvika. 

Vélstjórinn hafði haldið utan um gjöld sem féllu til hjá honum eins og hann væri sjálfstæður 

atvinnurekandi og dró það frá tekjum sínum og borgaði skatt eftir það. Einnig stundaði hann 

kaup og sölu á tölvum og tölvubúnaði og færði tekjur af þeirri starfsemi einnig á 

skattframtalið og gjaldfærði kostnaðinn við það. Skattstjóri fór yfir öll gögn hans um gjöld og 

tekjur og lagaði skráningu þeirra miðað við að hann væri launþegi en ekki verktaki sem 

vélstjóri. Reiknuðu endurgjaldi hans var breytt í laun, frádráttur vegna ýmissa gjalda var 

felldur niður og fékk hann þar af leiðandi ekki frádrátt vegna ýmiss kostnaðar t.d. 

bifreiðakostnaðar, launa og launatengdra gjalda. Skattstjóri tók til greina ýmislegt sem hann 

hafði gert, t.d. tók gilt að hann hafi fengið dagpeninga, sem eru einkenni þess að vera 

launþegi, þegar hann var við vinnu í landi, sem hann gerði milli þess sem hann var úti á sjó og 

fékk hann þar að leiðandi þá upphæð til frádráttar. Flest einkenna um starf hans leiddi í ljós að 

hann væri launþegi en ekki verktaki eins og hann var skráður og þar með voru laun hans 

leiðrétt og tekin út þau gjöld sem hann var búinn að draga frá launum sínum. Farið verður 

betur yfir sjálfstæðis hlutann í 3. kafla hér á eftir. 

 

3.2. Reglulegt umfang 

Starfsemi sem er stunduð samfellt í ekki mjög skamman tíma telst uppfylla skilyrðið um 

reglubundna starfsemi og vísa þessi atriði því fyrst og fremst til umfangs starfseminnar. Hægt 

er að meta umfang starfseminnar út frá fjölda og heildarvirðis viðskipta sem eiga sér stað og 

þeirra eigna sem þarf fyrir starfsemina (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 24). 

Starfsemi sem selur vörur eða þjónustu fyrir 1.000.000 kr. eða minna á hverju 12 

mánaða tímabili er undanskilin virðisaukaskattsskyldu eins og fram kemur í 3. tl. 4. gr. laga 

vskl og þarf því ekki að standa skil á virðisaukaskatti af þeirri sölu. Þrátt fyrir það getur 

þessháttar starfsemi verið skilgreind sem atvinnurekstur í skilningi tsl. Ef sala er umfram 

þessa upphæð, þá er ekki þar með sagt að starfsemi sé atvinnurekstur, fer eftir fjölda viðskipta 

og umfangi þeirra. Einnig getur starfsemi sem hefur litlar sem engar tekjur talist 

atvinnurekstur ef umfang þeirra eigna sem starfsemin á er augljóslega til að afla tekna fyrir 

starfsemina en ekki til að fullnægja persónulegum þörfum eiganda starfseminnar. Umfangslítil 
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starfsemi þarf að standa í mun lengri tíma en umfangsmikil starfsemi til þessa að teljast 

atvinnurekstur. Gott dæmi um umfangsmikla starfsemi sem stendur í stuttan tíma eru 

tónleikar, langan tíma tekur að skipuleggja þá, en þeir standa eingöngu í eina kvöldstund 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 25-26). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar í máli nr. 94/1998 er dæmi sem fjallað er um hvort 

starfsemi telst vera reglubundin. Þar fjallaði Yfirskattanefnd um mál manns sem stundaði 

hrossabúskap og taldi hann vera atvinnurekstur en yfirskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu 

að ekki væri um atvinnurekstur að ræða. Málavextir voru þeir að maður stundaði rekstur við 

smábátaútgerð og landbúnað. Í landbúnaðarskýrslu, fylgiblaði skattframtals, var gjaldfærður 

kostnaður við hrossabúskap en litlar sem engar tekjur færðar á móti honum. Af þeim þremur 

árum sem voru skoðuð voru engar tekjur fyrstu tvö árin en örlitlar þriðja árið, jafnframt 

hækkaði kostnaður umtalsvert milli ára. Miðað við fjölda hrossa og umfang starfseminnar 

taldi skattstjóri að um tómstundastarfsemi væri að ræða og væri hrossabúskapurinn því ekki 

skyldur smábátarekstrinum í skilningi skattalaga. Skattstjóri bauð honum að sýna fram á það 

að þetta væri atvinnurekstur með einhverskonar upplýsingum um væntanlega arðsemi en ef 

hann kæmi ekki með þau gögn yrðu hrossin hans 15 færð honum persónulega til eignar og 

tekin út úr atvinnurekstrinum. Kærandi svaraði skattstjóra þessu að um atvinnurekstur væri að 

ræða, hann væri að byggja upp bú sitt og þyrfti það því mikinn kostnað við það m.a. keypti 

hann jörð undir búskapinn, þurfti að girða jörðina og kaupa folatolla til að ræktun kæmist af 

stað. Markmið hans væri að koma upp hrossastofninum og selja svo tamin hross. Taldi hann 

þetta nægjanlega upplýsingar um að uppbygging atvinnurekstrar væri að ræða. Skattstjóri var 

með ákveðnar efasemdir vegna atvinnurekstursins, hann vissi að maðurinn hafði búið á 

jörðinni lágmark síðustu 10 árin og þar með hafði hann ekki keypt hana eingöngu fyrir 

reksturinn. Skattstjóra fannst skýringar kæranda ekki nógu sannfærandi og hafnaði því 

landbúnaðarskýrslunni með hrossaræktinni. Eftir þennan útskurð skrifaði maðurinn skattstjóra 

bréf þar sem hann færði rök fyrir því að  hann þyrfti á hrossum að halda t.d. við 

smalamennskur, þó hann væri ekki með fé þá væri honum skylt að smala land sitt og að 

stefnan væri að tekjur kæmu innan skamms tíma. Yfirskattanefnd féllst á það að 

hrossabúskapur hans væri ekki atvinnurekstur heldur tómstundarstarfsemi. 

 Hestamennskan er gott dæmi skv. máli Yfirskattanefndar nr. 94/1998 um það að 

einstaklingar reyna að skrá tómstundastarfsemi sína sem atvinnurekstur til þess að fá 

endurgreiddan virðisaukaskatt í formi innskatts og geta dregið þann kostnað sem fellur til á 

árinu við hestamennskuna frá tekjum sem hafa komið á árinu. Hestamennska telst yfirleitt 

ekki atvinnurekstur nema hjá þeim sem vinna eingöngu við það og eru mikið í sýningum og 
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sölu hrossa. Það sem skattstjóri horfði aðallega til í þessu máli væri að umfangið væri lítið, 

fjöldi bússtofnsins lítill og að starfsemin skilaði litlum tekjum.   

 

3.3. Efnahagslegur tilgangur 

Þó að starfsemin uppfylli  skilyrðin um sjálfstæði og reglulegt umfang þá þarf hún einnig að 

uppfylla skilyrðið um að hafa þann efnahaglega tilgang að skila hagnaði til að standa undir 

því að vera atvinnurekstur. Ekki er skilyrði að rekstur skili hagnaði eftir fyrstu árin, en það 

þarf að vera markmið um að ná að skila hagnaði til langs tíma litið. Ef starfsemi skilar tapi ár 

eftir ár og er haldið áfram án þess að breyta rekstri, er ekki hægt að skilgreina hana sem 

starfsemi með þeim tilgangi að skila hagnaði heldur er um að ræða starfsemi sem er til að 

uppfylla persónulegar þarfir eigandans og fellur undir tómstundastarfsemi (Ásmundur G. 

Vilhjálmsson, 2003, bls. 27-28).  

Í úrskurði Yfirskattanefndar í máli nr. 54/2008 er dæmi um mál þar sem skoðað er 

hvort skilyrðið um efnahagslegan tilgang sé fyrir hendi. Í máli þessu var skoðað fyrirtæki sem 

stundaði hvalveiðar og vildi gjaldfæra kostnað og fá endurgreiddan innskatt af viðhaldi eigna 

sinna. Ástæðan fyrir því að þetta mál fór fyrir Yfirskattanefnd var sú að skattstjóri leit ekki á 

starfsemi þessa sem atvinnurekstur þar sem engar tekjur hefðu komið inn í fyrirtækið síðustu 

ár. Málavextir voru þeir að fyrirtækið stundaði hvalveiðar í atvinnuskyni til að byrja með og 

eftir það stunduðu þeir hvalveiðar í vísindaskyni til ársins 1989, en þá voru hvalveiðar 

bannaðar við strendur Íslands. Eigendur fyrirtækisins ákváðu að halda í skipin og búnaðinn 

sem þeir áttu tengdan vinnslu á hvalafurðum í stað þess að selja það og hætta starfsemi. Þeir 

bjuggust væntanlega við að hvalveiðar yrðu leyfðar aftur innan skamms tíma og þar með 

ætlað að bíða og halda áfram í þeim rekstri. Skattstjóri hafði hafnað kröfu þeirra um að 

gjaldfæra kostnað í rekstri sínum og fá greiddan innskatt af viðhaldi eigna, þar sem þetta væri 

kostnaður tengdur eignum sem ekki væru í atvinnurekstri. Mál þetta fór næst fyrir 

Yfirskattanefnd og leit hún þannig á málið að þeir hefðu hætt starfsemi sinni tímabundið þar 

sem bann við hvalveiðum var í gildi en ætluðu sér að stunda þær aftur þegar hvalveiðar yrðu 

heimilaðar á ný. Kærendur litu því ekki á sem þeir hefðu hætt rekstri þrátt fyrir að engar 

tekjur kæmi inn á þessu tímabili sem kæran átti sér stað, heldur voru þetta ytri aðstæður sem 

orsökuðu það að starfsemi var hætt. Yfirskattanefnd samþykkti kröfu kæranda um að 

rekstrarkostnaður af starfseminni félli undir frádráttabæran rekstrakostnað og þeir fengju 

innskatt endurgreiddan, þar sem þeir höfðu hagsmuni á að viðhalda þeim eignum sem þeir 

áttu fyrir hvalveiðar, til að hafa þær til taks þegar leyfi yrði gefið fyrir hvalveiðum á ný. Benti 
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Yfirskattanefnd á að eignir þessar væru notaðar við starfsemi sem félli undir skattskyldu laga 

um virðisaukaskatt og væri enn undir þeirri starfsemi þar sem ekki var farið að nota eignir 

fyrirtækisins við aðra starfsemi. Þar með var kominn úrskurður um að þetta væri sjálfstæður 

atvinnurekstur, þrátt fyrir að engar tekjur kæmu inn í reksturinn. 

 Í úrskurði Yfirskattanefndar í máli nr. 337/2006 reyndi einnig á hvort atvinnurekstur 

væri í þeim efnahagslega tilgangi að hagnast á fé. Málavextir voru þeir að kærandi rak 

hreingerningaþjónustu og fleira undir sama rekstrinum og þar á meðal var ljósmyndaþjónusta. 

Ríkisskattstjóri taldi að ljósmyndaþjónustan á árunum sem skoðuð voru gæti ekki talist til 

atvinnurekstrar skv. B lið 7. gr. tsl. Ríkisskattstjóri studdi mál sitt með því að rekstrargjöld 

væru miklu hærri en tekjur á þessum árum, tekjurnar af ljósmyndaþjónustunni námu aðeins 

0,7% til 5,9% af rekstrargjöldum áranna. Þar sem þetta taldist ekki atvinnurekstur fékk hann 

ekki að gjaldfæra þau gjöld sem féllu til við starfsemina og fyrningar og þurfti að greiða 

tekjuskatt af þeim tekjum sem hann fékk fyrir ljósmyndaþjónustuna. Einnig þyrfti að leiðrétta 

inn- og útskatt af þjónustunni vegna umræddra ára. Ríkisskattstjóri boðaði að kærandi þyrfti 

að greiða 25% álag vegna breytinga á skattskilum umrædd ár. Kærandi reyndi að styðja mál 

sitt með því að segja að allar myndir væru á stafrænu formi og því væri hægt að selja þær 

næstu ár og að eftir að hann kæmist á aldur og hætti hreingerningaþjónustunni gæti hann 

helgað sér ljósmynduninni og þar með taldi hann að þetta væri atvinnurekstur sem ætti eftir að 

skapatekjur næstu árin. Ríkisskattstjóri tók þessa skýringu ekki gilda. Niðurstaða 

Yfirskattanefndar var sú að hún féllst á niðurstöðu Ríkisskattstjóra að ljósmyndaþjónustan 

væri ekki atvinnurekstur heldur væri þetta tómstundagaman hjá eigandanum og félli því undir 

að vera tómstundastarfsemi.  

Þegar skoðað er hvort starfsemi sé í þeim tilgangi að skila hagnaði er til að mynda litið 

á umfang starfseminnar, verðmæti eigna hennar, fjöldi starfsmanna og faglega menntun 

starfsmanna hennar (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 27-28). 
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4. Launþegar og verktakar 

Í þessum kafla verður farið nánar út í sjálfstæðisskilyrðið sem fjallað var um hér á undan í 

umfjöllun um atvinnurekstrarhugtakið, þar sem það er stærsti liðurinn í ákvörðun um hvort 

einstaklingar teljist launþegar eða verktakar í skilningi skattaréttar á vinnumarkaðnum. Mikill 

munur er á milli þess að vera launþegi eða verktaki og þarf því að liggja skýrt fyrir hvort sá 

sem ræður sig í vinnu eða tekur að sér verk sé launþegi eða verktaki. Mikilvægt er að gera 

skýra ráðninga- eða verksamninga eftir því hvort á við, til að hafa til taks sem sönnunarbyrði 

ef ágreiningur kemur upp um hvort aðili sé í raun og veru verktaki eða launþegi (Samtök 

Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.).  

Verksamningur er samningur milli tveggja atvinnurekanda þar sem annar 

atvinnurekandinn, verktakinn, tekur að sér ákveðið verk fyrir hinn, verkkaupa, gegn ákveðnu 

gjaldi. Með samning þessum ábyrgist hann umsaminn árangur af verkinu (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1997, bls. 43). Eitt helsta einkenni verksamnings er að sá sem tekur að sér verk er 

ekki á ábyrgð verkkaupans og vinnur ekki undir stjórn hans (Neytendasamtökin - Frumvarp 

um miðlun vátrygginga, 2005). Ráðningasamningur er þegar einstaklingur, launþegi, ræður 

sig í vinnu hjá öðrum, atvinnurekanda, og skuldbindur sig þar með til að vinna fyrir hann. 

Hann vinnur undir stjórn og ábyrgð atvinnurekandans gegna ákveðinni greiðslu í formi 

peninga eða annarra verðmæta (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 43). 

Heiti samningsins sem gerður er skiptir ekki mestu heldur hvert innihalds og eðli hans 

er. Þegar ágreiningur kemur upp um hvort einstaklingur starfi sem launþegi eða verktaki er 

starfið og samningurinn skoðaður og innihald hans metið með það að leiðarljósi að meta hvort 

aðilinn sé í raun og veru launþegi eða verktaki. Á Íslandi ríkir samningsfrelsi og er 

einstaklingum því frjálst hvort þeir geri verksamning eða ráðningasamning, en dómstólar hafa 

sett þessum málum þröngar skorður þannig að frelsið er kannski ekki eins mikið og það ætti 

að vera samkvæmt hugtakinu um samningsfrelsið. Ein leið sem beitt er til að minnka líkur á 

því að launþegar skrái sig sem verktaka er að þegar atvinnurekstur sækir um 

virðisaukaskattsnúmer þarf að merkja við hvort um sé að ræða vinnu fyrir einn einstakling eða 

fleiri á tilkynningareyðublaði Ríkisskattstjóra. Ef um er að ræða vinnu fyrir einn einstakling 

eða fáa einstaklinga þarf að fylla út annað eyðublað þar sem nánara er farið út í hvernig 

starfsemin er og skoðar skattstjóri þann lið nánar. Telji hann umsækjanda í raun vera launþega 

hafnar hann skráningu hans á virðisaukaskattaskrá. Einnig fara skattstjórar yfir 

virðisaukaskattaskrá til að kanna hvort aðilar séu ranglega skráðir þar (Samtök Atvinnulífsins 

- Verktakar/launamenn, e.d.). En skattayfirvöld geta farið allt að 6 ár aftur í tímann til að 
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leiðrétta skattskil sbr. 1. mgr. 97. gr. tsl og 5. mgr. 26. gr. vskl. Ekki er til ein skilgreining á 

því hvenær einstaklingur á vinnumarkaðnum telst vera launþegi og hvenær hann telst vera 

verktaki. Þegar kemur að því að skoða hvort aðili er í raun og veru verktaki eða launþegi, þarf 

að skoða ýmis atriði sem varða vinnu og samning hans (Alþýðusamband Íslands - 

Launamaður/verktaki, e.d.).  

Þegar kemur að því að ráða mann í vinnu er mikilvægt að sameiginlegur skilningur  á 

milli atvinnurekanda og starfsmanns sé um réttindi og skyldur starfsmannsins. Við ráðningu á 

að gera samning um vinnu þeirra, hvort sem það er ráðningasamningur eða 

verktakasamningur eftir því sem við á. Ekki skiptir máli hvort þessir samningar séu gerðir 

skriflega eða munnlega, en skriflegur samningur er betri ef upp kemur ágreiningur því þá er 

hægt að fletta upp hvað var samið um, í stað þess að eingöngu gildi orð á móti orði (Jón 

Magnússon, e.d.). Ef skattayfirvöld skoða mál starfsmannsins sem er t.d. verktaki en honum 

finnst samband hans og atvinnurekanda líkara launþegasambandi þá skiptir samningsheitið í 

raun ekki mestu máli. 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 segir að ef ágreiningur verður um hvort 

starfsmaður sé verktaki eða launþegi skiptir heildarmat margra þátta mestu máli og hafa 

þættirnir misjafnt vægi í ákvörðunartökunni. Þar segir að við mat á þessu ráði heiti 

viðkomandi samnings ekki úrslitinu heldur þarf að skoða allar aðstæður í samskiptum og 

sambandi þess sem stundar vinnuna og þess sem starfað er fyrir. Hér á eftir koma nokkur 

atriði sem Samtök atvinnulífsins benda á að skattayfirvöld skoði þegar skera þarf úr um hvort 

um launþega eða verktaka sé að ræða (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Samkvæmt úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 er byrjað að skoða atriðin hér að neðan 

og vega þau mikið við ákvörðunartöku á ágreiningsmáli um hvort einstaklingur sé í raun og 

veru verktaki eða hvort hann sé launþegi.   

Aðal- eða aukastarf – ef starfið er unnið í aukastarfi er líklegra að einstaklingurinn 

starfi sem verktaki en ef starfið er aðalstarf einstaklingsins þá eru meiri líkur á að hann sé 

launþegi (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.) . 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 19/2011 úrskurðaði Yfirskattanefnd að starfsmaður 

væri launþegi en ekki vertaki og benti þar á máli sínu til stuðnings að starf hans væri aðalstarf 

en ekki aukastarf. Starfsmaðurinn var löggiltur fasteignasali og var hann verktaki hjá 

fasteignasölu og starfaði sem framkvæmdastjóri og stjórnarmaður. Yfirskattanefnd taldi 

samband milli hans og fasteignasölunnar vera vinnusamband en ekki verktakasamband þar 

sem starf hans fólst í stjórnun, ákvörðunartöku og fl. sem framkvæmdarstjórar 

einkahlutafélaga sjá um. Yfirskattanefnd leit svo á að ekki væri hægt að líta á 
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framkvæmdastjóra sem verktaka og væri fasteignasalinn því launþegi hjá fyrirtækinu sem 

framkvæmdastjóri og stjórnarmaður. Yfirskattanefnd benti einnig á að við önnur störf sem 

hann starfaði við í þágu fyrirtækisins en stjórnunarstörf eins og t.d. samningagerð og frágang 

afsala, hafi hann eingöngu unnið fyrir þessa fasteignasölu, var þetta föst vinna og ýmis 

verkefni sem hann fór í en ekki tímabundin og einstök verkefni sem hann þyrfti að klára eins 

og verktakar eru yfireitt í.  Hann vann í starfstöð fasteignasölunnar, naut þar ýmissa 

starfskjara sem launþegi og fékk fastar greiðslur fyrir störf sín sem bendir allt til þess að hann 

hafi verið launþegi en ekki vertaki.  

Aðstaða og verkfæri – ef sá sem tekur að sér verk útvegar húsnæði til að vinna verkið 

í og þau verkfæri sem hann þarf að notar við vinnslu verksins, þá er líklegt að hann sé 

verktaki en ef vinnuveitandi útvegar aðstöðu og verkfæri þá er líklegra að um launþega sé að 

ræða (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 211/1997 var deilt um hvort einstaklingur sem starfaði 

hjá fyrirtæki á vinnuvélum og ók vörubifreiðum væri verktaki eða launþegi. Starfsmaðurinn 

var skráður sem vertaki en Yfirskattanefnd hafnaði því meðal annars vegna þess að hann 

starfaði á tækjum sem fyrirtækið sem hann starfaði hjá átti og notaði verkfæri og starfsaðstöðu 

fyrirtækisins við vinnu sína við viðhald á tækjunum. Þessi tvö ofangreindu atriði benda til 

þess að um launþegasamband sé að ræða en ekki verktakasamband eins og hefði verið ef hann 

ynni á sínum tækjum og notað eigin verkfæri og aðstöðu til að viðhalda þeim.  

Ábyrgð á verki – beri sá sem tekur verk að sér ábyrgð á því, sjái til þess að verklok 

séu á réttum tíma og gæði vinnslunnar séu góð er hann verktaki. Ef verkið er ekki nógu vel 

unnið þarf hann að bæta fyrir það eða lagfæra það á eigin kostnað. Sjái launþegi um verk sem 

er ekki nógu vel unnið, eða hann veldur skemmdum á einhverju frá aðilanum sem unnið er 

fyrir, ber hann ekki persónulega ábyrgð heldur atvinnuveitandi hans, nema að um saknæmt 

eða bótaskylt atvik hafi verið að ræða. En ef um verktaka er að ræða, þá tekur hann sjálfur 

ábyrgð á þeim tjónum sem hann veldur og þarf að bæta fyrir það á sinn kostnað (Samtök 

Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 211/1997 var m.a. litið á hvort starfsmaðurinn sem var 

verktaki bæri ábyrgð á þeim verkum sem hann vann, eins og verktakar gera. Í ljós kom að 

hann bar ekki sjálfur ábyrgðina á verkunum sem hann vann heldur bar fyrirtækið ábyrgð á 

þeim og hafði einnig yfirumsjón yfir verkunum sem hann var að vinna við. Yfirskattanefnd 

úrskurðaði að þetta benti til þess að um launþegasamband væri að ræða en ekki 

verktakasamband eins og starfsmaðurinn hélt fram.  
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Tímaafmörkun – ef sá sem ráðinn er til að vinna verk og er ráðinn eingöngu í þann 

tíma sem verkið er, sem er oft á tíðum til skamms tíma er líklegt að um verktakasamband sé 

að ræða en ef hann er ráðinn án tímamarka og fer í önnur verk að verki loknu er líklegra að 

um launþegasamband sé að ræða. Verktakar eru oftar ráðnir til skemmri tíma en launþegar 

(Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 96/2004 er deilt um hvort starfsmaður, sem var 

verkefna- eða framleiðslustjóri hjá fyrirtæki sem framleiðir myndefni væri verktaki eða 

launþegi. Starfsmaðurinn var á verktakalaunum en Yfirskattanefnd leit svo á að hann væri 

launþegi. Studdi Yfirskattanefnd mál sitt með því að starfsmaðurinn tók við nýjum og nýjum 

verkefnum eftir að hann hafði klárað það verk sem hann var upphaflega fenginn til að sinna. 

Yfirskattanefnd taldi að samband milli hans og félagsins sem var einkahlutafélag væri 

vinnusamband en ekki verktakasamband og benti einnig á, sér til stuðnings, að hann hafði 

unnið við stjórn í þessu félagi í mörg ár, starfið var hans aðalstarf og var það ekki afmarkað 

frá annarri starfsemi félagsins. Þetta félag var ungt félag og hafði ráðið hann til að byrja með 

sem verktaka til að sjá um  yfirumsjón yfir verki, sjá um framleiðslu á einstökum verkefnum, 

allt frá undirbúningi til frágangs þeirra. Hann var lykilstarfsmaður í fyrirtækinu og fékk því 

nýtt og nýtt verkefni en vildi sjálfur ekki verða launþegi hjá fyrirtækinu. Einnig benti 

Yfirskattanefnd á að hann hafi fengið greiðslur frá félaginu fyrir þær vinnustundir sem hann 

vann og voru þær ekki bundnar við árangur verkefnisins og hafði starfsmaðurinn starfstöð hjá 

félaginu til að stunda vinnu sína í.    

Persónulegt vinnuframlag - Ef gert er ráð fyrir persónulegu vinnuframlagi, þ.e. að 

starfsmaðurinn þurfi að vinna verkefnið sem hann tekur að sér sjálfur er líklegt að um 

launþega sé að ræða, en ef hann getur látið annan vinna fyrir sig verkið og tekið ábyrgð á því 

að verkið sé unnið er líklegra að um verktaka sé að ræða (Samtök Atvinnulífsins - 

Verktakar/launamenn, e.d.).  

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 96/2004 kemur m.a. fram að starfsmaðurinn var með 

persónulega vinnuskyldu og þurfti sjálfur að sjá um verk sín fyrir fyrirtækið, hann gat ekki 

fengið annan til að sjá um verkefnið. Þetta benti til þess að um launþegasamband væri að ræða 

en ekki verktakasamband, því ef svo væri þá gæti hann fengið annan mann til að klára verkið 

undir eigin stjórn og ábyrgð. 

Afmörkun verks – ef verkið sem einstaklingur tekur að sér er afmarkað frá almennri 

starfsemi fyrirtækisins er líklegt að hann sé verktaki hjá fyrirtækinu, en ef það er fastur hluti 

starfseminnar þá er líklegra að hann sé launþegi (Samtök Atvinnulífsins - 

Verktakar/launamenn, e.d.).  
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Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 var deilt um hvort vélstjóri á bát væri 

verktaki, eins og hann taldi sig vera, eða launþegi. Yfirskattanefnd leit á sambandið sem 

launþegasamband og voru mörg atriði sem bentu á það eins og t.d. að störf vélstjóra væru 

hluti af almennri starfsemi útgerðar og er þar með ekki afmarkað verkefni sem gott væri að fá 

verktaka til að sinna. Þetta eru ein af þeim rökum sem sýndu fram á í máli þessu að vélstjórinn 

væri launþegi en ekki verktaki.  

Greiðslufyrirkomulag – fái einstaklingur greitt eftir árangri á verki, gegn framvísun 

reiknings og greiðslur geta verið óreglulega er líklegt að hann sé verktaki. Ef hann fær fastar 

greiðslur á ákveðnu tímabili, t.d. vikulega eða mánaðarlega, fyrir vinnu sína, hvort sem það er 

mánaðarkaup eða ákveðið tímakaup og hvernig sem verkið sem hann vinnur gengur er hann 

að öllum líkindum launþegi (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 var yfirvélstjóri á bát sem taldi laun sín sem 

verktakagreiðslur en ekki launþegagreiðslur. Yfirskattanefnd taldi samband milli vélstjórans 

og útgerðarfélagsins sem launþegasamband en ekki verktakasamband og studdi mál sitt m.a. 

með að hann fengi greitt eftir kjarasamningi vélstjóra sem bendir til þess að hann hafi verið 

launþegi útgerðafélagsins. Ef hann hefði verið verktaki hefði hann átt að fá greitt eftir 

reikningi sem hann sendi inn og þar með réði hann sjálfur hvað hann rukkaði fyrir verkið. 

 Starfstöð – Eigi sá sem vinnur verkið sína eigin starfstöð sem hann vinnur verkið í er 

hann að öllum líkindum verktaki en launþegi ef hann vinnur verkið í starfstöð 

atvinnurekandans (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 kemur fram að vélstjóri taldi sig vera 

verktaka en Yfirskattanefnd taldi starfsamband hans og útgerðarinnar vera launþegasamband. 

Yfirskattanefnd benti á að útgerðin hafi átt aðstöðuna þar sem hann vann, sem var væntanlega 

mest um borð í bátnum. Þar sem hann var ekki með sína starfstöð sem hann vann verk sín þá 

benti það til þess að um launþegasamband er að ræða en ekki verktakasamband.  

Sjálfstæði – hafi einstaklingur sem vinnur verk sjálfstæði varðandi tímasetningu, 

hvernig hann vinnur verkið og hvar hann vinnur það, er hann líklega verktaki en ef hann þarf 

að vera við vinnu á ákveðnum tíma, á ákveðnum stað og vinna undir stjórn yfirmanns er hann 

líklegast launþegi (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 var deilt um hvort yfirvélstjóri á bát væri 

launþegi eða verktaki. Yfirskattanefnd hafnaði því að hann gæti stundað vinnu sína sem 

vélstjóri sem verktaki og nefndi meðal annars að hann gæti ekki stundað vinnu sína þegar 

honum hentaði, þ.e. hann þyrfti að fara út á sjó þegar báturinn fór og vera úti á sjó þangað til 

hann kæmi aftur í land. Hann þurfti að sinna þeim verkefnum um borð þegar þörf var á, ekki 
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þegar honum hentaði betur að gera þau. Þar með var ekki hægt að líta á samband milli hans og 

útgerðarinnar sem verktakasamband heldur var það launþegasamband. Einnig benti 

Yfirskattanefnd á að eðli sjómannsstarfa væri launþegasamband og skv. sjómannalögum nr. 

35/1985 væru almennt ekki hægt að vinna sjómannsstörf í verktöku.  

Unnið fyrir fleiri en einn aðila – vinni einstaklingur fyrir fleiri en einn aðila á sama 

tíma og skráir hjá sér vinnutíma hjá hverjum og einum og rukkar svo eftir því, er hann 

líklegast verktaki.  Launþegar vinna yfirleitt hjá einu fyrirtæki í senn en geta engu að síður 

unnið hluta úr degi hjá einu fyrirtæki og hinn hlutann hjá öðru fyrirtæki (Samtök 

Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 19/2011 er ágreiningur um hvort einstaklingur sé 

launþegi eða verktaki sem fasteignasali. Hann leit sjálfur á sig sem verktaka og fékk laun sín 

greidd sem verktakagreiðslur en Yfirskattanefnd leit á hann sem launþega. Eitt atriði sem 

Yfirskattanefnd studdi mál sitt með væri að hann ynni bara fyrir þetta eina fyrirtæki sem benti 

til þess að um launþegasamband væri að ræða en ekki um verktakasamband eins og ef hann 

hefði unnið fyrir fleiri fyrirtæki á tímabilinu.     

Forföll – sé einstaklingur forfallaður vegna t.d. slyss eða veikinda og er heima á 

launum meðan á því stendur, miðað við áunninn rétt, er hann líklega launþegi. Ef hann er ekki 

á launum og þarf að útvega annan í sinn stað til að halda áfram með verkið er hann verktaki 

(Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Í úrskurði Yfirskattanefndar nr. 390/2003 var vélstjóri á bát skráður sem verktaki en 

Yfirskattanefnd leit á hann sem launþega. Yfirskattanefnd benti á að vélstjórar um borð í bát 

þurfa að vera lögskráðir á skipið, eins og öll áhöfnin, og eru þar með líf- og sjúkdómatryggður 

skv. lögum nr. 35/2010 um lögskráningu sjómanna. Þar með bendir þetta atriði á að um 

launþegasamband er um að ræða en ekki verktakasamband. Ef um verktakasamband væri að 

ræða þyrfti hann sjálfur að sjá um að kaupa sér slíkar tryggingar.   

Hér að neðan koma atriði sem einnig er litið til þegar greina þarf á milli hvort aðili 

telst verktaki eða launþegi samkvæmt Samtökum atvinnulífsins.  

Starfsmenn – hafi einstaklingur sem tekur að sér verk aðra starfsmenn eða 

aðstoðarmenn telst hann að öllum líkindum verktaki, því annars væru þeir samstarfsmenn 

hans og hann bæri ekki ábyrgð á þeim, nema um yfirmann sé að ræða (Samtök Atvinnulífsins 

- Verktakar/launamenn, e.d.). 

Uppsagnarfrestur – ef einstaklingur hefur rétt á uppsagnarfresti þá er hann að öllum 

líkindum launþegi, en ekkert er því til fyrirstöðu að verktakar semji um slíkt þegar gerður er 

verksamningur (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 
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Greiddur kostnaður - greiði sá sem vinnur verkið allan beinan kostnað við verkið og 

kostnaðurinn er innifalinn í launum fyrir verkið er einstaklingurinn líklega verktaki en ef hann 

fær kostnað við ferðir, fatnað, verkfæri og fleira greiddan samkvæmt kjarasamningi er líklegra 

að hann sé launþegi (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Orlof - fái einstaklingur greitt orlof er hann launþegi. Ef hann þarf að redda sér öðrum 

til að halda áfram með verkið ef hann þarf frí og vinna þarf í verkinu á þeim tíma, þá er hann 

að öllum líkindum verktaki (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.).  

Áhætta á tjóni – ef verk er unnið upp á eigin áhættu og sá sem vinnur verk hefur ekki 

rétt á bótum vegna t.d. þegar uppsláttur fýkur og skemmist í byggingavinnu, er sá aðili 

verktaki. Ef fyrirtækið sem einstaklingurinn vinnur hjá tekur áhættuna á verkinu þá er hann 

launþegi (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Eðli sambands – Vinni aðili gegn föstum launum og þarf að ganga í öll verk sem 

hann er beðinn um innan fyrirtækisins er hann líklega launþegi. En ef aðili vinnur ekki gegn 

föstum launum og atvinnurekandi þarf ekki að finna verkefni fyrir hann ef það er ekkert á 

dagskrá og einstaklingurinn ræður einnig hvort hann tekur að sér þau verk sem hann er beðinn 

um, er hann líklegast verktaki (Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.).  

Félagsaðild - sé aðili í vinnuveitendafélagi er hann að öllum líkindum verktaki en ef 

hann er í stéttarfélagi þá er hann að öllum líkindum launþegi (Samtök Atvinnulífsins - 

Verktakar/launamenn, e.d.). 

Opinber gjöld – greiði sá sem vinnur verkið sjálfur af sér skatta og gjöld þá er líklegt 

að hann sé verktaki en ef atvinnuveitandi greiðir þessi gjöld þá er líklegra að hann sé launþegi 

(Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

Minnt er á að skv. úrskurði Yfirskattanefndar er tekið fram að um heildarmat margra 

atriða hér að ofan er að ræða þegar tekin er ákvörðun um hvort sambandið sé í raun og veru 

launþega- eða verktakasamband. 

 

4.1. Launþegar 

Launþegar eru þeir einstaklingar sem ráða sig í vinnu hjá öðrum aðila gegn ákveðnu kaupi, 

hvort sem það er tíma- eða mánaðarkaup og þeim skyldum sem atvinnurekandi setur fyrir 

vinnu sína. Sem launþegar vinna einstaklingar á vinnumarkaði undir stjórn atvinnurekanda 

síns og gegn þeim launum sem samið var um við ráðningu og fer launin yfirleitt eftir 

kjarasamningum og lögum en annars geta launþegar og atvinnurekandi samið sín á milli og er 

það þá skráð í ráðningasamning. Atvinnurekandi ber ábyrgð á því að launþegar hans vinni þau 
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verk sem hann tekur að sér eftir bestu getu og ber hann einnig ábyrgð á því ef þeir valda 

skemmdum þegar þeir vinna verk í hans þágu. Atvinnurekanda er skylt eftir lögum að standa 

skil á opinberum gjöldum af starfsmanninum ásamt því að greiða iðgjöld til lífeyrissjóðs og 

stéttarfélags launþegans (Alþýðusamband Íslands - Launamaður/verktaki, e.d.). Samkvæmt 1. 

gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 er öllum 

launamönnum, hvort sem þeir eru launþegar eða verktakar skylt að borga í lífeyrissjóð frá 16 

ára til 70 ára aldurs. Launþegar vinna sér inn ákveðin réttindi með vinnu sinni, þetta eru 

réttindi eins og áunnið orlof, uppsagnarfrestur og laun í fríum vegna veikinda og slysa 

(Alþýðusamband Íslands - Launamaður/verktaki, e.d.).  

 

4.2. Verktakar 

Verktakar eru þeir sem taka að sér ákveðið verk gegn endurgjaldi og ábyrgjast verkkaupanum 

árangur af verkefninu. Staða verktaka er ekki eins sterk og launþega á vinnumarkaðnum, þeir 

hafa ekki eins mikil réttindi og launþegar þegar kemur að launum á frídögum, vinna sér ekki 

inn rétt til orlofs, fá ekki desemberuppbót og orlofsuppbót, fá ekki laun þegar þeir eru veikir 

eða slasast, fá ekki uppsagnarfrest borgaðan, hafa takmarkaðan rétt til atvinnuleysisbóta og 

eiga ekki rétt á að fá greidd laun úr Ábyrgðarsjóði launa ef sá sem skuldar þeim laun verður 

gjaldþrota (Alþýðusamband Íslands - Launamaður/verktaki, e.d.). Dómur Hæstaréttar nr. 

1751/1983 er dæmi sem staðfestir að verktakar eiga ekki rétt á greiðslum frá Ábyrgðarsjóði 

launa, þrátt fyrir að í þessum dómi hafi starfsmaðurinn talið að hann væri launþegi og ætti þar 

með að eiga rétt á greiðslum úr sjóðnum.  

Málavextir voru þeir að Erlendur B. Thoroddsen krafðist þess að krafa hans yrði gerð 

að forgangskröfu úr þrotabúi Sælgætisgerðarinnar Víkings h/f þar sem um væri að ræða 

launakröfu. Erlendur tók að sér bókhaldsstarf sem aukavinnu hjá Sælgætisgerðinni en vann 

fulla vinnu utan þess. Ekki var gerður ráðningarsamningur á milli þeirra um kaup og kjör en 

rætt var um að hann héldi saman tímum sem hann ynni fyrir félagið og rukkaði eftir því. Hann 

vann starf sitt hjá Sælgætisgerðinni Víking h/f að mestu leiti heima hjá sér en einnig hafði 

hann aðstöðu í starfstöð þeirra, vinnan var gerð utan venjulegs vinnutíma og réði hann sér 

sjálfur hvernig hann hagaði starfi sínu. Þrátt fyrir að hann ynni ekki á venjulegum vinnutíma 

og réði sér sjálfur leit hann á sig sem launþega hjá fyrirtækinu en ekki sjálfstæðan verktaka. 

Niðurstaða úr þessum dómi var sú að þetta væri ekki forgangskrafa úr þrotabúinu, eins og 

laun eru, en væri viðurkennd sem almenn krafa í búið. Ástæðan fyrir niðurstöðunni  var að 

Erlendur tók að sér að vinna verkið fyrir fyrirtækið utan venjulegs vinnutíma fyrir ákveðið 
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tímakaup sem hann setti sjálfur upp, en ekki eftir kjarasamning eða því sem kemur fram í 

ráðningarsamningi, því ekki hafði verið gerður ráðningarsamningur.  Þar með var litið á að 

Erlendur væri sjálfstæður verktaki en ekki launþegi og því taldist krafa hans um greiðslu fyrir 

vinnu sína ekki sem forgangskrafa eins og hún myndi geri ef hann hefði verið launþegi hjá 

fyrirtækinu.     

 Þar sem verktakar eru sjálfstæðir atvinnurekendur þurfa þeir sjálfir að standa skil á 

iðgjöldum í lífeyrissjóði og stéttarfélög ásamt því að greiða af sér opinber gjöld 

(Alþýðusamband Íslands - Launamaður/verktaki, e.d.). Verktakar fá almennt hærri greiðslur 

fyrir vinnu sína en launþegar og er því gert ráð fyrir að þeir sjái sjálfir um að kaupa sér ýmsar 

tryggingar eins og slysa- og sjúkratryggingar til að öðlast að mestu sömu réttindi og launþegar 

(Samtök Atvinnulífsins - Verktakar/launamenn, e.d.). 

 

4.3. Gerviverktakar 

Atvinnurekendur þurfa að vinna eftir mörgum reglum í samskiptum við launþega til að 

tryggja réttindi þeirra og eru þær reglur ófrávíkjanlegar. Ekki er leyfilegt að semja um að 

víkja undan þessum reglum eða kjarasamningum á vinnumarkaðnum (Alþýðusamband Íslands 

- Launamaður/verktaki, e.d.). Mörg dæmi eru um það á vinnumarkaðnum að atvinnurekendur 

koma sér undan þessum reglum og semja við launþega sína um að gera verktakasamning og 

þar með séu þeir verktakar og þurfa sjálfir að sjá um réttindi sín. Með þessu sleppa 

atvinnurekendur við að greiða ýmis launatengd gjöld en borga „launþeganum“ í stað hærra 

kaup (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 43).     

Mál Hæstaréttar nr. 286/1998 er gott dæmi þar sem um gerviverktaka er að ræða. 

Garðar Svanlaugsson vann sem verktaki hjá fyrirtæki Halldórs G. Baldurssonar en var í raun 

og veru launþegi þegar mál þeirra var tekið til nánari skoðunar. Samband milli þeirra var mun 

líkara vinnusamningi en verktakasamningi og má til dæmis nefna að Garðar vann eingöngu 

fyrir þetta eina fyrirtæki, fékk greitt tímakaup og eftir því hvort hann vann dagvinnutíma eða 

yfirvinnutíma. Þegar um verktaka er að ræða er aftur á móti yfirleitt greidd föst upphæð eða 

fastur fjöldi tíma hvort sem um er að ræða dag- eða yfirvinnutímar. Garðar vann þau verk sem 

þurfi að vinna og gekk í það sem var næst, var ekki ráðinn í eitt ákveðið verk eins og 

verktakar eru yfirleitt ráðnir til. Hann vann á bílum og tækjum frá vinnuveitandanum og vann 

einnig í starfstöð þeirra, hafði ekki sín eigin tæki og aðstöðu. Garðar vann undir stjórn 

Halldórs sem bar ábyrgð á verkum sem Garðar vann, ef hann hefði verið verktaki, hefði hann 

tekið að sér ákveðið verk og unnið það eins og hann vildi og á sína ábyrgð. Þeir gerðu ekki á 
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milli sín skriflegan verksamning en munnlegur samningur hafði verið gerður, þannig að ekki 

var hægt að fletta honum upp til að sjá hvernig samningur þeirra var í upphafi.  

Garðar hóf störf hjá Halldóri þegar annar starfsmaður hafði forfallast. Hann stjórnaði 

þar vinnuvélum og ók vörubifreið í eigu Halldórs. Halldór hafði sjálfur yfirumsjón með 

verkunum sem Garðar vann og bar einnig ábyrgð á þeim. Garðar starfaði einnig á verkstæði 

Halldórs við viðhald vinnuvéla og sá um símsvörun á verkstæðinu. Fékk hann greitt eftir 

umsömdum taxta þeirra á milli. Halldór hélt því fram að Garðar væri verktaki og studdi mál 

sitt með því að benda á að mörg fyrirtæki réðu verktaka til starfa til ýmissa verkefna sem áður 

voru unnin af fastráðnum starfsmönnum, sérstaklega ef starfið hefur ekki verið full vinna og 

verkefnin verið árstíðabundin. Hann benti jafnframt á að verktakinn hafði ekki veikinda- eða 

slysarétt og sá um ýmsan kostnað sjálfur eins og fæði og ferðakostnað og að ávinningur hans 

væri að hann gæti ráðið vinnutíma sínum sjálfur. Garðar hafði heldur ekki uppsagnarfrest og 

átti því hættu á að missa vinnuna án nokkurs fyrirvara. Litið var á samband þeirra á milli sem 

vinnusamband í skilningi skattaréttar og væru greiðslur Garðars fyrir vinnuna því launatekjur 

sbr. A lið 7. gr. tsl en ekki greiðslur vegna sjálfstæðrar starfsemi sbr. B lið 7. gr. tsl. Íslenska 

ríkið krafðist þess að greiðslur til Garðars yrðu skráðar sem vinnulaun en ekki 

verktakagreiðslur þar sem samband þeirra var líkara vinnusamningi en verktakasamningi. 

Þurfti Garðar því að greiða ríkinu meira í tryggingagjald, innskattur var felldur niður og ætti 

Halldór því kröfu á Garðar fyrir innskattinum, því innskattur getur ekki talist til launa þar sem 

hann er rukkaður inn fyrir íslenska ríkið. Einnig þurfti Halldór að greiða staðgreiðslu og 

opinber gjöld af launum hans.  

 Árið 2006 fóru Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands með herferð í gang í 

þeim tilgangi að reyna að minnka starfsemi gerviverktaka. Í upphafi ætluðu þeir að beina 

athyglinni að byggingaiðnaði því talið var að gerviverktakar væru algengir þar. Stefnt  var að 

því að fara með kynningarefni á nokkrum tungumálum til starfsmanna í þessum hópi þar sem 

reifaður var munur á réttindum verktaka og launþega. Einnig var áróður hjá atvinnurekendum 

um að hvetja þá til að taka ekki þátt í gerviverktakastarfsemi og kynnt fyrir þeim hvaða hætta 

fylgi því að vera með gerviverktaka í vinnu. Margar ástæður eru fyrir því að menn vinna sem 

gerviverktakar og má þar nefna að sumum er ekki kleift að vinna á vinnumarkaði sem 

launþegar og eru einstaklingar meðal þeirra sem skulda mikið til ríkisins t.d. vegna meðlags- 

og skattaskulda. Ef fólk er í þeirri stöðu, og er í launaðri vinnu, þá hefur ríkið leyfi til þess að 

halda allt að 75% af launum þeirra eftir upp í skuld þeirra. Afgangur af launum dugir ekki til 

framfærslu og þess vegna leitar fólk til þess að vinna sem verktakar frekar en launþegar. 

Stjórnvöld voru hvött til að taka þátt í þessari herferð og var komið með þá tillögu að 
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stjórnvöld lækkuðu þessa prósentu niður í 50%, þannig að fólk héldi eftir helmingi launa 

sinna og væri því meiri líkur að það gæti unnið sem launþegar í stað verktaka (Samtök 

Atvinnulífsins og Alþýðusamband Ísalnds, 2006). Skattayfirvöld vinna að því að komast að 

gerviverktökum með því að skoða mál einstaklinga eins og sjá má í mörgum úrskurðum og 

dómum. Skattamál þessara einstaklinga eða fyrirtækja sem eru skoðuð af skattayfirvöldum 

eru leiðrétt eftir því sem við á ef ekki hefur verið farið rétt með skattamál.  
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5. Niðurstaða 

Í ritgerð þessari hefur verið leitast eftir að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða munur er á 

launþegum og verktökum í skilningi tekjuskattslaganna 

 Helstu niðurstöður um muninn á launþegum og verktökum í skilningi 

tekjuskattslaganna eru þær að verktakar fá að draga frá tekjum sínum rekstrargjöld sem verða 

til á árinu til öflunar tekna, viðhalda þeim og tryggja þær og greiða tekjuskatt af þeim 

mismuni. Launþegar þurfa hins vegar að borga skatt af nánast öllum launum sínum, en fá að 

draga örfáa kostnaðarliði frá sem er taldir eru upp í lögunum sem er þó mun færri en verktakar 

og fyrirtæki hafa heimild til. Mismunandi er hversu háa tekjuskattsprósentu launþegar og 

verktakar þurfa að greiða. Tekjuskattsprósenta hjá einstaklingum er þrepaskipt eftir því hversu 

há laun þeir eru með, eftir því sem launin hækka því hærri tekjuskattsprósentu þarf að greiða 

af laununum. Tekjuskattsprósenta verktaka í atvinnurekstri er alltaf sú sama, hversu mikill 

sem rekstrarafgangur er. Mismunandi tekjuskattsprósenta er þó lögð á mismunandi 

fyrirtækjaform. 

 Einnig er munur á því hvernig réttindum og skyldum launþega og verktaka er háttað á 

vinnumarkaðnum. Launþegar hafa mun meiri réttindi á vinnumarkaðnum þegar kemur að 

veikindum, slysum, frídögum og uppsögn vinnu. Verktakar bera meiri ábyrgð heldur en 

launþegar, en þeir taka sjálfir að sér verkefni sem þeir þurfa að vinna á sína ábyrgð, en 

launþegar vinna hjá öðrum aðila sem tekur ábyrgð á vinnu þeirra.   
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6. Lokaorð 

Við vinnslu ritgerðarinnar var farið ítarlega yfir þann mun sem er á verktökum og launþegum 

í skilningi tekjuskattslaganna, farið var í gegnum fjölda dóma og úrskurða sem tengjast 

málefninu. Ritgerðin hefur opnað hug minn þegar kemur að því að skoða réttindi og skyldur 

launþega og verktaka. Mikilvægt er fyrir einstaklinga að gera sér grein fyrir þeim lagaflækjum 

sem geta fylgt því að vera verktaki og hvaða áhrif það hefur á réttindi þeirra og af hverju þeir 

geta verið að missa sem verktakar í stað þess að starfa sem launþegar.  

Vinnan við ritgerðina hefur opnað hug minn varðandi hversu algengt er að 

einstaklingar starfi sem verktakar þegar þeir ættu í raun að vera sem launþegar hjá 

fyrirtækjum. Því er algengt að fyrirtæki séu í raun að komast hjá því að greiða ýmis 

stafsmannatengd gjöld og velta því yfir á „launþegann“ eða verktakann í þeim tilfellum. 

Launþeginn græðir á því að vinna sem verktaki í formi þess að hærri laun eru greidd en á móti 

þarf hann að gæta þess að standa í skilum á opinberum gjöldum, sjá um tryggingar og á ekki 

launaða veikinda og frídaga.  

Mikilvægt er að skattayfirvöld haldi áfram að rannsaka þessi mál til að koma í veg 

fyrir að misnotað sé verktaka hugtakið. Stjórnvöld þyrftu einnig að taka þátt í þessu eins og 

tillögur frá Samtökum atvinnulífsins og Alþýðusambandi Íslands bentu á, til að allir eigi 

möguleika á að vinna sem launþegar. Einstaklingar sem hafa komið sér í skuld við ríkið t.d. 

skatta og meðlagsskuldir eiga í flestum tilfellum ekki möguleika á að vinna sem launþegi þar 

sem ríkið heldur eftir svo stórum hluta launanna uppí skuld einstaklingsins við ríkið. 
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