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Samantekt 

Atvinnurekstur má almennt skilgreina sem sjálfstæða starfsemi, sem stunduð er með 

reglubundnum hætti og í nokkru umfangi í ekki mjög skamman tíma í þeim 

efnahagslega tilgangi að hagnast að fé. Þegar þessi skilgreining er skoðuð nánar má 

sjá, að til að starfsemi teljist atvinnurekstur þarf þremur skilyrðum að vera fullnægt 

en þau eru sjálfstæði, umfang og regluleiki sem og hagnaðartilgangur. 

Skilyrðinu um sjálfstæði er að jafnaði fullnægt ef starfsemi er innt af hendi af 

lögaðila. Þegar kannað er í skattframkvæmd hvort starfsemi sé nógu sjálfstæð er 

algengast að kannað sé hvort eintaklingur sé nógu sjálfstæður til að teljast verktaki.  

Í tengslum við skilyrðið um umfang og regluleika er hægt að kanna tíðni þeirra 

viðskipta sem eiga sér stað og heildartekjur starfsemi yfir ákveðinn tíma. Einnig er 

hægt að kanna heildarvirði þeirra eigna sem notað er við starfsemina.  

Starfsemi þarf að hafa þann tilgang að skila hagnaði til að geta talist atvinnurekstur. 

Ekki er skilyrði að starfsemin skili hagnaði heldur þarf viðhorf skattaðila til 

starfseminnar að vera þess eðlis að henni sé ætlað að skila hagnaði. Gefa hin hlutrænu 

skilyrði sjálfstæði, umfang og regluleiki vísbendingu um hvert viðhorf skattaðila er.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um skilgreiningu atvinnurekstrar í skattalegu tilliti.  

Í öðrum kafla verður fjallað um af hverju það er mikilvægt að þekka auðkenni 

atvinnurekstrar. Það verður komið inn á hverjar eru opinberar skyldur þeirra sem 

stunda atvinnurekstur og hvort rekstrarform hafi áhrif þegar tekin er ákvörðun um 

hvort starfsemi teljist atvinnurekstur.  

Í þriðja kafla verður fjallað um hugtakið atvinnurekstur. Víða er fjallað um 

atvinnurekstur í lögum en hvergi er að finna haldbæra skilgreiningu á hugtakinu og 

hafa fræðimenn þurft að búa sér til sína eigin skilgreiningu. Atvinnurekstur má 

almennt skilgreina sem sjálfstæða starfsemi, sem stunduð er með reglubundnum hætti 

og í nokkru umfangi í ekki mjög skamman tíma í þeim efnahagslega tilgangi að 

hagnast að fé. Í þessari silgreiningu felst að þremur skilyrðum þarf að vera fullnægt til 

að starfsemi geti talist atvinnurekstur. Það eru sjálfstæði, umfang og regluleiki, og 

hagnaðartilgangur.  

Í fjórða kafla verður fjallað um skilyrðið um sjálfstæði. Í skattframkvæmd er algengt 

að kannað sé hvort einstaklingur sé nógu sjálfstæður til að teljast verktaki. Ekki 

skiptir máli hvaða samning vinnuveitandi og starfsmaður hafa gert sín á milli heldur 

er eðli vinnusambandsins skoðað. Til að ákvarða hvort starfsemi uppfylli skilyrðið 

um sjálfstæði þarf að kanna hin ytri auðkenni sjálfstæðis og verður þeim gerð skil. 

Í fimmta kafla verður fjallað um skilyrðið um umfang og regluleika. Í kaflanum 

verður fjallað um hvert umfang starfsemi þarf að vera ef um sölu á 

virðisaukaskattskyldri þjónustu er að ræða. Í skattframkvæmd er algengt að reyni á 

hvenær sala á notuðum bifreiðum sé orðin það umfangsmikil og regluleg að 

atvinnurekstur telst vera stofnaður og verður fjallað um hvar mörkin liggja. Einnig 

verður fjallað um hvenær sala og leiga fasteigna telst til atvinnurekstrar.  

Í skattframkvæmd reynir oft á mörk tómstundastarfsemi og atvinnurekstrar. Í 

skattframkvæmd er algengt að skattyfirvöld endurákvarði tekjur skattaðila vegna þess 

að hrossabúskapur þeirra var tómstundastarfsemi en ekki atvinnurekstur og verða 

mörkin þar á milli skoðuð. Einnig verður fjallað um viðskipti með hlutabréf innan og 

utan atvinnurekstrar.  
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Í sjötta kafla verður fjallað um skilyrðið um hagnaðartilgang. Er það ólíkt hinum 

tveimur á þann hátt að kanna þarf viðhorf skattaðila til starfseminnar. Einnig verður 

fjallað um hugsjónastarfsemi í  kaflanum.  

Í lokin verður þeirri spurningu velt upp af hverju skattaðilar mega ekki ráða því sjálfir 

hvort þeir stunda atvinnurekstur. Verður fjallað um af hverju eðli hlutanna skiptir 

meira máli en form í skattframkvæmd.   
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2 Skattlagning og skyldur þeirra sem stunda atvinnurekstur 

2.1 Skattstofn atvinnurekstrar 

Það er mikilvægt að þekkja auðkenni atvinnurekstrar því tekjur sæta ólíkri 

skattlagningu. Í öðrum kafla laga um tekjuskatt nr. 90/2003 (TSL) er fjallað um 

skattskyldar tekjur. Í 7. gr. segir að skattskyldar tekjur séu hvers konar gæði, arður, 

laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir 

ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru. Greininni er skipt upp í þrjá 

stafliði A, B og C eftir tegund teknanna og sæta þær ólíkri skattlagninu. A-liðurinn 

fjallar um tekjur sem manni hlotnast sem hvers konar endurgjald fyrir vinnu sem í 

daglegu tali eru nefnd laun. Einnig flokkast réttindagreiðslur, hugverkagreiðslur, 

tryggingabætur, meðlög, styrkir og vinningar sem tekjur A-liðar. B-liðurinn fjallar um 

allar þær tekjur sem manni hlotnast af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi. C-

liðurinn fjallar um tekjur sem eiga uppruna sinn í eignum svo sem leigu, arði og vexti 

og er sá skattur kallaður fjármagnstekjuskattur.  

Til þess að reikna út skatta þarf að finna út skattstofn. Hann er fundinn út með því að 

taka til þær tekjur sem við eiga og taka til þá liði sem heimilir eru til frádráttar. 

Greiddir skattar eru fundnir út með því að margfalda skatthlutfallið sem við á í 

skattstofninn. Tekjur af atvinnurekstri kallast einu nafni atvinnurekstrartekjur (B-

liður) og tilheyra þær allar einum og sama skattstofninum. Ekki gildir það sama um 

einstaklinga því við útreikning á tekjuskatti þeirra getur þurft að reikna þrjá 

tekjuskattstofna, einn fyrir laun og skyldar tekjur (A-liður), annan fyrir tekjur af 

atvinnurekstri (B-liður) og hinn þriðja fyrir fjármagnstekjur (C-liður). Til þess að 

einstaklingur reikni þrjá skattsofna þarf að hann stunda atvinnurekstur í eigin nafni.  

Atvinnurekstur og önnur starfsemi sem flokkast ekki sem slík, til dæmis 

tómstundastarfsemi, sæta ólíkri skattlagningu. Þegar reiknaður er út skattstofn þeirra 

sem stunda atvinnurekstur er heimilt að draga gjöld frá tekjum og er þar af leiðandi 

greiddur svo kallaður nettóskattur. Frá heildartekjum má draga þau gjöld sem falla til 

við að afla teknanna, sem frádráttarbær eru  skv. 31. gr. TSL,  þegar skattstofn er 

reiknaður. Hagnaður er fundinn út með því að draga heildargjöld frá heildartekjurm 

og svipar það til útreiknings skattstofns, fyrir utan þau gjöld sem er ekki heimilt að 

draga frá.  
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Frádráttur frá tekjum sem tilgreindar eru í A-lið 7.gr. SL eru mjög takmarkaðar og er 

þar af leiðandi greiddur svo kallaður brúttóskattur. Eðlismunur skattlagningar 

almennra launa og greiðslna (A-liður) og tekjum frá atvinnurekstri (B-liður) er mikill 

því draga má þau gjöld frá sem falla til við öflun atvinnurekstrartekna. Er því 

mikilvægt að þekkja hvar mörkin liggja milli atvinnurekstrar og annarrar starfsemi 

því tekjurnar sæta ólíkri skattlagningu og hafa þessir aðilar ólíkum opinberum 

skyldum að gegna.    

2.2 Opinberar skyldur og gjöld 

Þær opinberu skyldur og gjöld sem hvíla á þeim sem stunda atvinnurekstur umfram 

þá starfsemi sem flokkast ekki sem slík, eru að þeim er skylt að reikna sér endurgjald, 

greiða tryggingargjald af launum og öðrum greiðslum, greiða virðisaukaskatt af 

starfsemi sinni ef við á, greiða mótframlag í lífeysissjóð og halda bókhald samkvæmt 

bókahaldslögum.  

Þeim sem stunda atvinnurekstur er skylt að greiða sér endurgjald skv. 58. gr. TSL. 

Þar segir að endurgjaldið skal eigi vera lægra en launatekjur hans hefðu orðið ef 

unnið hefði verið fyrir ótengdan eða óskyldan aðila. 

Þeim sem reka atvinnu er skylt að greiða 5,34% tryggingargjald af launum og öðrum 

greiðslum. Í 1.gr. laga um tryggingargjald  nr. 113/1990 segir að launagreiðendur 

skulu inna af hendi sérstakt gjald, tryggingagjald, af greiddum vinnulaunum, 

þóknunum, reiknuðu endurgjaldi og öðrum tegundum greiðslna og launa.  

Þeim sem stunda atvinnurekstur er skylt að borga virðisaukaskatt ef seld er skattskyld 

vara og þjónusta skv. lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988 (VSL). 

Þeim aðilum sem stunda atvinnurekstur er skylt að greiða mótframlag í lífeyrissjóð 

starfsmanna sinna. Í 2. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða  nr. 129/1997 segir að lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs skal vera að 

minnsta kosti 12%. Er launamönnum skylt að borga 4% og er mótframlag 

atvinnurekandans 8%.  

Í 1. gr. laga um bókhald  nr. 145/1994 eru taldir upp þeir aðilar sem eru 

bókhaldskyldir. Þau félög sem stunda atvinnu eru bókhaldskyld og einnig segir í 

greininni að hver sá einstaklingur sem stundar atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi 

eru bókhaldsskyldur. Þeir sem eru bókhaldsskyldir skulu færa tvíhliða bókhald, gera 
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ársreikning þar sem tekjum og gjöldum er safnað saman í rekstrarreikning og gerð er 

grein fyrir eignum, skuldum og eigin fé í efnahagsreikningi.   

Önnur opinber gjöld falla til eftir því hvaða atvinnugrein starfsemi atvinnurekandans 

tilheyrir. Það er lagt iðnaðarmálagjald á alla þá sem stunda iðnað og er innheimt 

búnaðargjald af búvöruframleiðendum. Einnig er innheimt jöfnunargjald alþjónustu á 

þá aðila sem stunda fjarskipti. 

2.3 Form atvinnurekstrar 

Hægt er að inna af hendi atvinnurekstur í ýmsum rekstrarformum. Einstaklingar geta 

rekið  starfsemi á eigin kennitölu og er það nefnt einstaklingsrekstur. Það er algengt 

að þeir verktakar sem starfa einir, reki sinn atvinnurekstur utan félagaformsins á eigin 

kennitölu. Þegar starfsemi er orðin umfangsmikil er hún í flestum tilvikum færð yfir í 

félagaform. Eru félagaformin af ýmsum toga og eru þau algengustu einkahlutafélög 

og hlutafélög. Einnig ber að nefna sameignarfélög sem geta verið sjálfstæður og 

ósjálfstæður skattaðili. Eigendur félaga sem eru ósjalfstæður skattaðili greiða sjálfir 

skatt af tekjum félagsins. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 53/2007 var fjallað um 

sameignarfélag sem rekið var sem ósjálfstæður skattaðili. Í úrskurðinum segir 

skattstjóri að gera verði þá kröfu til sameignarfélags sem rekið er sem ósjálfstæður 

skattaðili að það eigi virk viðskipti með hlutabréf og hafi ekki einungis með höndum 

varðveislu eigna eigenda sinna sbr. Hrd. 1999, bls. 158. Fjallar þessu dómur um 

sameignarfélag sem var ósjálfstæður skattaðili og úrskurðaði Hæstiréttur að félagið 

hefði ekki atvinnurekstur undir höndum, en kom sú ákvörðun formi félagsins ekki 

við. Yfirskattanefnd tók undir með umboðsmanni kæranda að þessi dómur 

Hæstaréttar ætti ekki við í þessu máli. 

Ekki er hægt að skilja orð skattsjóra öðruvísi en að hann telji að félag sem rekið er 

sem ósjálfstæður skattaðili lúti ekki sömu lögmálum og félag sem rekið er sem 

sjálfstæður skattaðili þegar komið er að því að ákvarða hvort um atvinnurekstur sé að 

ræða. Yfirskattanefnd tekur það fram í úrskurði sínum að ekki þykir neinn 

grundvöllur til þess að gera greinamun á einstökum félagaformum þegar ákvarðað er 

um hvort starfsemi teljist atvinnurekstur. Form starfseminnar skipti ekki máli í 

ákvörðun um hvort viðkomandi starfsemi teljist vera atvinnurekstur, eingöngu eðli 

hennar. Einnig má geta þess að í einum af þeim fáu tilvikum sem skilgreiningu 
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atvinnurekstrar eru gerð skil í lögum, nánar tiltekið í samkeppnislögum nr. 44/2005, 

er tekið fram að atvinnurekstur sé starfsemi ótengd formi.    
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3 Hugtakið atvinnurekstur 

Þegar fjallað er um atvinnurekstur í  skattframkvæmd er notast við ýmis orð og 

hugtök. Þegar sagt er að starfsemi sé rekin í atvinnuskyni, eða að reka atvinnu, er átt 

við að um atvinnurekstur sé að ræða. Orðið atvinnurekstur er yfirleitt ekki látið standa 

eitt og sér heldur fylgir á eftir að starfsemin sé einnig sjálftsæð. Með því er verið að 

leggja áherslu á að þeir sem stunda atvinnurekstur séu sjálfstæðir og þar af leiðandi 

ekki launamenn. Einnig er fjallað um sjálfstæða starfsemi og atvinnustarfsemi. Hvort 

sem notast er við atvinnurekstur, sjálfstæða starfsemi eða bæði notuð saman, þá 

atvinnurekstur og sjálfstæð starfsemi, er skilningur laganna sá sami á þessum 

hugtökum. Til einföldunar verður eingöngu notast við atvinnurekstur í þessari ritgerð.  

Í lögum er víða fjallað um atvinnurekstur með einum eða öðrum hætti en hvergi er að 

finna haldbæra skilgreiningu á hugtakinu. Í 3. gr. VSL er fjallað um þá sem skylt er 

að greiða virðisaukaskatt og þar segir að þeim sem í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri 

starfsemi sinni selja eða afhenda vöru eða verðmæti ellegar inna af hendi skattskylda 

vinnu eða þjónustu. Er almennt talið í skattframkvæmd að þeir sem eru 

skráningarskyldir skv. VSL hafi undir höndum atvinnurekstur. 

Það má finna nánari skilgreiningu á hugtakinu í öðrum lögum þar á meðal lögum um 

sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999. Í 3. gr. laganna segir að 

sjálfseignastofnun telst stunda atvinnurekstur ef hún hefur tekjur af sölu á vörum og 

þjónustu og því um líku eða stundar starfsemi sem er í meginatriðum hliðstæð 

starfsemi annarra félaga eða einstaklinga í atvinnurekstri. 

Í 4. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 er hugtakinu gerð skil með eftirfarandi hætti. Þar 

segir  að atvinnurekstur er hvers konar atvinnustarfsemi, óháð formi eignarhalds og 

án tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda sem verslað eða sýslað er með gegn 

endurgjaldi. 

Eins og sjá má á ofangreindum lagagreinum þá er hugtakið hvergi skilgreint 

nákvæmlega í lögum og hafa fræðimenn þurft að búa sér til skilgreiningu á 

hugtakinu. Sú skilgreining sem notast er við í skattframkvæmd er eftirfarandi: 

„Atvinnurekstur má almennt skilgreina sem sjálfstæða starfsemi, sem stunduð er með 

reglubundnum hætti og í nokkru umfangi í ekki mjög skamman tíma í þeim 

efnahagslega tilgangi að hagnast að fé.“ (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 24). 
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Þegar þessi skilgreining er skoðuð nánar má sjá, að til að starfsemi teljist 

atvinnurekstur þarf þremur skilyrðum að vera fullnægt: 

1. Sjálfstæði. 

2. Umfang og regluleiki.  

3. Hagnaðartilgangur. 

Skilyrðinu um sjálfstæði er að jafnaði fullnægt ef starfsemi er innt af hendi af lögaðila 

(Ásmundir G. Vilhjálmsson, 2003). Eigi einstaklingur í hlut verður hann að vera 

óháður öðrum í framkvæmd vinnu sinnar og bera áhættu og ábyrgð á þeim verkum 

sem hann leysir af hendi. Til að kanna hvort einstaklingur uppfylli skilyrðið um 

sjálfstæði þarf að skoða hin ytri auðkenni sjálfstæðis og verður þeim gerð betri skil í 

4. kafla.  

Í tengslum við skilyrðið um umfang og regluleika er hægt að kanna tíðni þeirra 

viðskipta sem eiga sér stað og heildartekjur starfsemi yfir ákveðinn tíma. Einnig er 

hægt að kanna heildarvirði þeirra eigna sem notað er við starfsemina. Í lögum um 

virðisaukaskatt er tekið fram að þeir sem selja skattskylda vöru eða þjónustu sína fyrir 

hærri upphæð en 500.000 kr á ári eru skráningarskyldir og hafi þar með 

atvinnurekstur undir höndum. 

Skilyrðið um hagnaðartilgang er frábrugðið hinum tveimur á þann hátt að það er 

huglægs eðlis. Kanna þarf viðhorf skattaðila til starfseminnar og ekki skiptir máli 

hvaða tilgangi skattaðili telur starfsemi sína þjóna, því tilgangur með starfsemi getur 

verið margskonar.  Ef starfsemi skilar ekki rekstrarafgangi yfir einhvern ákveðinn 

tíma gæti tilgangur hennar, þrátt fyrir það, verið að hagnast að fé. 

Hin hlutrænu skilyrði um sjálfstæði og umfang og regluleika annars vegar og 

skilyrðið um hagnaðartilgang hins vegar eru að jafnaði skoðuð í samhengi þar sem 

hinir hlutrænu þættir starfseminnar gefa til kynna hvert viðhorf skattaðila til 

starfseminnar er. Í úrskurði yfirskattanefndar  nr. 414/2006 segir:  

Nokkur þeirra atriða, sem horft er til við mat á því hvort um atvinnurekstur 
eða sjálfstæða starfsemi er að ræða, eru hlutræn að því leyti að ekki þarf að 
kanna viðhorf viðkomandi skattaðila. Á þetta við um þá þætti sem snerta það 
hvort starfsemi sé sjálfstæð, reglubundin og hvert umfang hennar er. Hins 
vegar skipta viðhorf skattaðilans máli varðandi það atriði hvort starfsemi sé 
rekin í hagnaðarskyni, jafnframt því að hinir hlutrænu þættir hafa þýðingu við 
ákvörðun slíks tilgangs. 
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Til þess að ákvarða hvers eðlis starfsemi er þarf að horfa á öll skilyrðin í samhengi. 

Sumir þættir vega þyngra en aðrir en að öllu jöfnu eru það samspil margra þátta sem 

þarf að hafa í huga þegar ákvarða á hvort um atvinnurekstur sé að ræða. Algengt er í 

skattframkvæmd að kanna þurfi hvar mörkin liggja á milli þess að einstaklingur sé 

launamaður eða verktaki. Einnig er algengt að þurfi að kanna mörkin á milli 

tómstundastarfsemi og atvinnurekstrar annars vegar og hugsjónastarfsemi og 

atvinnurekstrar hins vegar.  
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4 Sjálfstæði 

4.1 Almennt um sjálfstæði 

Eins og fram hefur komið verður starfsemi að vera sjálfstæð til að geta talist 

atvinnurekstur. Að jafnaði er skilyrðinu um sjálfstæði fullnægt ef starfsemi er innt af 

hendi af lögaðila en er það ekki algilt. Þegar kannað er í skattframkvæmd hvort 

starfsemi sé sjálfstæð er algengast að kannað sé hvort eintaklingur sé nógu sjálfstæður 

til að teljast verktaki. Í skattframkvæmd er starfsemi verktaka talin atvinnurekstur og 

sæta tekjur þeirra ólíkri skattlagningu en tekjur launamanna. Það hefur aukist á síðari 

árum að störf sem áður voru innt af hendi af launamönnum á ábyrgð vinnuveitenda 

sinna eru nú innt af hendi af sjálfstætt starfandi verktökum þrátt fyrir að ekkert hafi 

komið fram um breytingu á eðli starfanna (Ríkisskattstjóri, 1998). Mikilvægt er að 

skilja í hverju það felst að vera launamaður eða verktaki til að geta ákvarðað hvort 

skilyrðinu um sjálfstæði sé fullnægt. 

Launamaður er sá sem selur vinnuafl sitt gegn endurgjaldi í peningum, enda er það 

ekki þáttur í sjálfstæðri starfsemi hans (Lára V. Júlíusdóttir, 1997). Í lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987 kemur fram að launamaður er sá sem fær 

endurgjald fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda. Einnig sá sem 

nýtur eftirlauna eða lífeyris og fær greiddar tryggingabætur, styrki og hvers konar 

skaðabætur og vátryggingabætur. Launamaður gerir ráðningasamning við 

vinnuveitanda sinn og skuldbindur sig til að vinna undir stjórn hans og á hans ábyrgð 

gegn greiðslu. Þessi samningur milli launamanns og vinnuveitanda hefur verið 

nefndur jöfnum höndum vinnusamningur eða ráðningarsamningur. Verktaka felst í 

því að aðili tekur að sér að framkvæma verk og skila því af sér samkvæmt samningi. 

Þegar fyrirtæki ræður einstakling sem verktaka er í raun um að ræða samnning milli 

tveggja atvinnurekenda, er sá saminngur kallaður verktakasamningur (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1997). 

Í skattframkvæmd þegar skorið er úr um hvort viðkomandi starfsemi teljist til 

atvinnurekstrar er byggt á eðli starfseminnar en ekki samningi. Það er samningafrelsi 

hér á landi og gildir hin almenna regla að samningar skulu standa. Þegar kemur að 

skattframkvæmd og þeirri ákvörðun hvaða skattlagningu greiðslur eiga að sæta, vegur 

eðli starfseminnar þyngra en sá samningur sem gerður er. Kemur þetta sjónarmið 
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skýrt fram í Hrd. 1998, bls. 268, tollstjórinn í Reykjavík gegn Frjálsu framtaki hf, en 

þar segir: 

Skattyfirvöld hafa að vísu ekki heimild til að skipta sér af einstökum 
ráðningarsamningum hlutafélaga, en þau hafa hins vegar heimild til að leggja 
sjálfstætt mat á það hvort einkaréttarlegir gerningar hafi í raun leitt til 
einhverra þeirra aðstæðna sem byggt verði á við skattlagningu. Þau hefðu 
þannig formlega heimild til að leggja mat á það hvort samningar þeir er 
gagnkærandi gerði við starfsfólk sitt skyldu metnir sem vinnusamningar í 
skattalegu tilliti eða sem verksamningar. Við það mat skiptir ekki máli hvað 
samningarnir voru kallaðir heldur hvernig farið var með þá í rekstri 
fyrirtækisins og bókhaldi. Verður að fallast á það með skattyfirvöldum að 
ekki nægi að samingarnir kveði á um það að starfsmaður eigi að greiða 
launatengd gjöld eða greitt sé samkvæmt launahvetjandi kerfi.  

Til þess að ákvarða hvaða skattlagningu greiðslur sæta, þurfa skattyfirvöld að kanna 

vinnusamband vinnuveitanda og starfsmanns. Samningur þeirra gæti verið 

verktakasamningur en vinnusambandið gæti verið þess eðlis að skattyfirvöld 

endurákvarða skattlagningu á þann hátt að um ráðningarsamning sé að ræða. Ef 

verktaki er ekki sjálfstæður í framkvæmd vinnu sinnar og ber ekki ábyrgð og áhættu 

af verkum sínum uppfyllir hann ekki skilyrði um sjálfstæði og telst þar af leiðandi 

ekki stunda atvinnurekstur. Til að ákvarða hvort starfsemi uppfylli skilyrði um 

sjálfstæði þarf að kanna hin ytri auðkenni sjálfstæðis.     

4.2 Hin ytri auðkenni sjálfstæðis 

Til þess að sjálfstæðisskilyrðinu teljist fullnægt er ekki nóg að vera ráðinn til starfa 

sem verktaki samkvæmt verktakasamningi. Ekki skiptir máli hvað maður segir sjálfur 

um sjálfstæðið heldur hvað verður ráðið um eðli þess af ýmsum ytri auðkennum 

starfsins. Þarf að skoða framkvæmd starfsins, greiðslufyrirkomulag, vinnusamband 

og fleira til að ákvarða hvort hin ytri auðkenni sjálfstæðis séu til staðar.  

Vinnuveitandinn er talinn hafa húsbóndavald yfir starfsmanni sínum þegar hann 

stjórnar framkvæmd vinnu hans og ákveður hvar og hvenær hún skuli innt af hendi. 

Ef vinnuveitandi hefur húsbóndavald yfir starfsmanni telst hann ekki sjálfstæður 

heldur háður almennu húsbóndavaldi hans. 

Nokkur af hinum ytri auðkennum sjálfstæðis kemur fram við framkvæmd starfsins. 

Eru þau um það hvort verktaki gerir út frá sinni eigin starfstöð og notar sín eigin 

verkfæri, áhöld, vélar og tæki við framkvæmd vinnu sinnar. Verktaki ber áhættu og 

ábyrgð á árangri vinnu sinnar. Ef vanefnd á sér stað í starfi þá mun launamaður að 
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jafnaði fá áminningu eða vera sagt upp en varktaki mun veita afslsátt af vinnu sinni, 

verktakasamningi rift, eða skyldur til að greiða skaðabætur.   

Launamenn fá yfirleitt greidd laun sín viku- eða mánaðarlega. Þeir fá launaseðil 

samkvæmt kjarasamningi þar sem staðgreiðsla skatta er dregin af þeim, greitt er í 

lífeyrissjóð en ekki er hirt um virðisaukaskatt. Verktakar fá greitt samkvæmt tilboði 

eða eftir árangri vinnu sinnar. Fá þeir reikning þar sem virðisaukaskattur kemur fram 

og ekki er hirt um staðgreiðslu skatta eða lífeyrisgreiðslna. Greiðslufyrirkomulag er 

mikilvægur þáttur í að ákvarða hvers eðlis vinnusambandið er og eru 

verktakagreiðslur að jafnaði greiddar eftir árangri verksins en ekki föst greiðsla 

mánaðarlega.  

Vinnutímar launamanns eru fastákveðnir og geta þeir verið stimpilskyldir. 

Launamenn eru að jafnaði í fullu starfi og vinna fyrir einn aðila. Vinnutímar verktaka 

eru samkvæmt samningi og er verktaki aldrei stimpilskyldur og vinnur hann oftast 

fyrir nokkra aðila í senn. Verktaki vinnur ákveðin verk og er vinna hans fyrir 

vinnuveitanda ekki viðvarandi eins og hjá launamanni. Afmörkun verks skiptir máli 

því ef verkið er órjúfanlegur þáttur starfseminnar aukast líkur á að um launamann sé 

að ræða.  

Réttarstaða verktaka og launamanna er gerólík. Réttarstaða verktaka er sú sama og 

annarra sem stunda atvinnurekstur og njóta þeir ekki þeirra réttinda sem 

launamönnum eru tryggð samkvæmt kjarasamningum og lögum. Verktakar njóta ekki 

orlofsréttar, viðurkenndra frídaga, launauppbóta eða uppsagnarfrests. Það er undir 

verktakanum komið að útvega sér tryggingar eins og líf-, slysa- og 

sjúkdómatryggingu. Greiðandi er ekki skyldur að halda eftir launatengdum gjöldum 

af greiðslu ef um verktakagreiðslu er að ræða. Ef gerður er verktakasamningur og þar 

kemur fram að verktaki eigi rétt á uppsagnarfresti og öðrum réttindum bendir það til 

að um vinnusamband vinnuveitanda og launamanns sé að ræða. 

Í þeim tilvikum sem starfsmaður hefur unnið ákveðið starf sem launamaður og gerir 

verktakasamning þrátt fyrir að starfið sé það sama, er undantekningarlaust litið á 

vinnusambandið á þann hátt að um launamann sé að ræða.   

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 211/1997 er kærandi vinnuveitandi og var deilt um 

hvort greiðslur sem kærandi innti af hendi til starfsmanns væri launa- eða 

verktakagreiðslur. Í úrskurðinum segir: 
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Lýsti kærandi því yfir að A hafi unnið við stjórnun vinnuvéla og akstur 
vörubifreiða í eigu kæranda, sem og á verkstæði kæranda við viðhald 
vinnuvéla og símsvörun. Kvaðst kærandi hafa haft yfirumsjón með verkum 
A, borið ábyrgð á þeim, lagt til allar vélar og tæki og hafa greitt A tímakaup 
miðað við umsaminn taxta. Að framangreindu virtu verður ekki annað ráðið 
en að A hafi tekist umrædd störf á hendur á ábyrgð kæranda og verið háður 
almennu húsbóndavaldi hans. Er því ekki um það að ræða að A hafi tekið að 
sér gegn endurgjaldi að sjá um framkvæmd tiltekins verks, þannig að hann 
ábyrgðist gagnaðila sínum tiltekinn árangur verksins. Verður ekki talið að 
neitt sé komið fram í málinu sem leitt geti til þeirrar niðurstöðu að umræddar 
greiðslur kæranda til A séu vegna sjálfstæðrar starfsemi hans. 

Í þessu máli telst nokkuð augljóst að skilyrðinu um sjálfstæði er ekki fullnægt. Mörg 

af þeim ytri auðkennum sem þarf til þess að starfsemi teljist sjálfstæð eru ekki til 

staðar. Starfsmaður á ekki þær vélar sem hann vinnur á, hafði ekki umsjón né ábyrgð 

á þeim verkum sem hann vann, einnig kom fram í úrskurðinum að 

greiðslufyrirkomulag hafi verið með þeim hætti að starfsmaðurinn fékk greiðsluseðil 

sem ekki uppfyllti formskilyrði laga um virðisaukaskatt. Þeirri ákvörðun skattstjóra 

að greiðslur kæranda til starfsmanns væru launagreiðslur en ekki greiðslur til 

sjálfstætt starfandi aðila var ekki hnekkt af yfirskattanefnd. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 57/2003 taldi skattstjóri að greiðslur einkahlutafélags 

til starfsmanns væru launagreiðslur en ekki greiðslur fyrir verktöku. Eftir að hafa lagt 

mat á verksamning starfsmanns ásamt skýrslutöku kæranda tók skattsjóri 11 atriði 

fram í rökstuðningi sínum um að vinnusamband starfsmanns og kæranda væri svo 

háttað að starfsmaður væri launamaður frekar en sjálfstætt starfandi verktaki. 

Starfsmaður er kallaður A í úrskurði yfirskattanefndar. 

1. Starf það sem A innti af höndum fyrir félagið var aðalstarf hans á 
umræddum árum.  

2. A gaf mánaðarlega út reikninga fyrir vinnu sinni fyrir félagið.  

3. Verk voru ekki afmörkuð í tíma heldur var um viðvarandi vinnusamband 
að ræða.  

4. Félagið hafði yfirumsjón með verkum A, stjórnun og eftirlit.  

5. Félagið hafði eftirlit með þeim fjölda vinnustunda sem A innti af hendi.  

6. Verkið var unnið með vélum og tækjum félagsins.  

7. A tók ekki fjárhagslega og faglega ábyrgð á þeim verkum er hann 
framkvæmdi fyrir félagið.  

8. Greiðslur félagsins til A voru fyrirfram ákveðnar án tillits til árangurs af 
verki.  

9. Við skýrslutöku hjá skattstjóra kom fram að hjá félaginu séu einnig 
starfandi almennir launþegar er sinni sambærilegum störfum og A.  
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10. Í 7. gr. verksamnings aðila er tekið fram að verksali skuli greiða verktaka 
1.050 kr. á unna klst. (án vsk.) en tekið er fram að taxtinn skuli hækka í 
samræmi við almennar launahækkanir.  

11. Í samningi aðila dags. 27. desember 1996 var kveðið á um gagnkvæman 
þriggja mánaða uppsagnarfrest.  

Skattstjóri tók fram að öll framangreind atriði bentu til þess að samband kæranda við 

A hefði í raun verið samband launagreiðanda og launamanns en ekki 

verktakasamband, þótt aðilar máls hefðu kosið að kalla umræddan starfsmann 

verktaka. Þessi upptalning skattstjóra er gott dæmi um hvernig skattyfirvöld skoða 

hin ytri auðkenni sjálfstæðis til að ákvarða hvers eðlis vinnusambandið er. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 80/2007 vann kærandi verk sín fyrir fjölmiðil í 

gegnum einkahlutafélag sitt sem sem kallað er Z ehf. í úrskurðinum. Kærandi vann 

við að selja samlesnar og leiknar auglýsingar og skjáauglýsingar í samráði við 

verkkaupa ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Skattstjóri var ekki sammála því að Z 

ehf. hefði atvinnurekstur undir höndum og taldi vinnusamband þess eðlis að um 

launagreiðslur væri að ræða. Vitnaði skattstjóri í Hrd. 1998, bls. 268, sér til stuðnings, 

þar sem kom fram að greiðslur til fjölmiðlafólks á vegum Frjáls framtaks hf. voru 

launagreiðslur þrátt fyrir að farið hefði verið með greiðslurnar sem verktakagreiðslur í 

bókhaldi félagsins. Rökstuðningur skattstjóra er eftirfarandi og er umræddur 

fjölmiðill kallaður X í úrskurði yfirskattanefndar: 

Kvað skattstjóri koma í ljós, þegar fyrirliggjandi upplýsingar um 
starfssamband kæranda væru skoðaðar, að starf kæranda hjá X hefði verið 
hans aðalstarf. Ekki hefði verið um að ræða tímabundna verktöku heldur 
viðvarandi starfssamband. Starfsstöð kæranda hefði að mestu verið innan 
húsakynna X. Kærandi hefði haft uppsagnarfrest. Greiðslur vegna starfs 
kæranda hefðu verið inntar af hendi 1. hvers mánaðar. Samkvæmt 
verksamningi væri hámark á greiðslum í hverjum mánuði. Kærandi skilaði 
daglegu vinnuframlagi. Almennt teldi skattstjóri að auglýsingasölufólk sem 
starfaði við auglýsingaöflun fyrir fjölmiðla teldist vera launþegar. Samkvæmt 
þessu yrði ekki annað séð en að um hefðbundið starf sölumanns auglýsinga á 
fjölmiðli væri að ræða. 

Í þessu tilfelli tók yfirskattanefnd ekki undir þá skoðun skattstjóra að um 

launagreiðslur væri að ræða. Yfirskattanefnd var ósammála skattstjóra að fyrrgreindur 

Hæstaréttardómur ætti við í þessu tilfelli og ekki væru dregnar almennar ályktanir um 

starfssamband í rekstri fjölmiðla út frá dómnum. Yfirskattanefnd var sammála 

rökstuðningi skattstjóra um sjálfstæði að mörgu leyti, en taldi að vissir þættir vægju 

þyngra en aðrir. Eins og greiðslufyrirkomulag, hvort aðili legði til aðstöðu, verkfæri 

og efni. Einnig skiptir máli hve miklu leyti kærandi getur ákveðið hvernig, hvar og 
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hvenær vinnan er unnin. Afmörkun verks frá almennri starfsemi fyrirtækis skiptir 

máli, ef verk er órjúfanlegur þáttur starfseminnar gefur það til kynna að verkið sé 

unnið af launamanni frekar en verktaka.  

Við skoðun verktakasamnings þessara aðila tók yfirskattanefnd það fram að kærandi 

sé sjálfráður um það hvar, hvenær, hvernig og hversu löngum tíma hann inni vinnu 

sína af hendi. Er honum jafnframt heimilt að ráða sér aðstoðarmann á eigin kostnað 

og ábyrgð. Í samningnum kemur fram að kæranda sé heimilt að inna starfið að hendi 

á eigin starfsstöð, en sé þess óskað leggi fjölmiðillinn til starfsaðstöðu í húsakynnum 

stofnunarinnar gegn gjaldi. Ekki var um neina viðveruskyldu að ræða samkvæmt 

samningnum. Einnig ber að nefna að greiðslur voru mjög mismunandi eftir mánuðum 

allt eftir þeim árangri sem náðist og hafði kærandi tekjur frá fleiri en einum aðila. Á 

þessum forsendum var yfirskattanefnd sammála kæranda að þær greiðslur sem hann 

hefði þegið frá umræddum fjölmiðli hafi verið verktakagreiðslur en ekki 

launagreiðslur. Þrátt fyrir að skattstjóri hafi nefnt nokkur atriði sem bentu til þess að 

kærandi hafi ekki verið sjálfstæður, þá voru það aðrir þættir sem vógu þyngra að mati 

nefndarinnar. Er þessi úrskurður gott dæmi um hvernig hin ytri auðkenni sjálfstæðis 

eru skoðuð og dregin ályktun um vinnusambandið út frá þeim.   
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5 Umfang og regluleiki 

5.1 Vörur og þjónusta 

Í skattframkvæmd er talið að ein frumforsenda þess að starfsemi sé skráningarskyld 

til virðisaukaskatts að um atvinnurekstur sé að ræða (Ríkisskattstjóri, 1998). Í 1. tl. 3. 

gr. VSL segir að þeir séu skráningarskyldir sem í atvinnuskyni selja vöru eða 

verðmæti ellegar inna af hendi skattskylda vinnu eða þjónustu. Skattskyld þjónusta er 

yfirleitt sú þjónusta sem er á hinum almenna markaði. Sú þjónusta sem ekki er 

undanþegin skattskyldu er meðal annars, þjónusta sjúkrahjúss, félagsþjónusta, rekstur 

menntastofnana, starfsemi safna, íþróttastarfsemi, póstþjónusta, fólksflutningar, 

getraunastarfsemi, starfsemi rithöfunda og tónskálda.  

Þegar notað er hugtakið vara í skattframkvæmd er átt við lausafjármuni, sem ætlaðir 

eru til endursölu eða notkunar við framleiðslu á lausafjármunum til sölu í 

atvinnurekstri (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 1999). Hugtakið lausafé er skilgreint 

neikvætt eða allar þær eignir sem ekki teljast fasteignir. Í lögum um fasteignakaup nr. 

40/2002 er fasteign skilgreind sem afmarkaður hluti lands ásamt eðlilegum hlutum 

þess, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum sem varanlega er við landið 

skeytt. Ber að nefna að hlutabréf eru ekki vara í skilningi laga um virðisaukaskatt.  

Draga má þá ályktun að virðisaukaskattskyld vara er allt það lausafé sem selt er í 

atvinnurekstri fyrir utan hlutabréf og aðra fjármálagerninga.  

Í 3.tl. 4. gr. VSL segir að þeir sem selja skattskylda vöru eða þjónustu undir 500.000 

kr á ári eru undanþegnir skattskyldu og er almennt talið í skattframkvæmd að þeir 

aðilar stundi ekki atvinnurekstur. Þar af leiðandi er talið að þeir sem selja skattskylda 

vöru og þjónustu fyrir meira en 500.000 kr ári hafi undir höndum atvinnurekstur. Í 

skattframkvæmd er því ekki álitamál hvenær umfang starfsemi sem selur skattskylda 

vöru sé orðið það mikið að atvinnurekstur telst vera hafinn. Það er undantekning á 

þessari reglu því skattaðilar geta sótt um fyrirframskráningu meðan starfsemin er í 

uppbyggingu og skilar þar af leiðandi ekki miklum tekjum. Er litið á að slík starfsemi 

sé atvinnurekstur þrátt fyrir að tekjur á ári fari ekki upp fyrir 500.000 kr.  

Sá hagnaður sem myndast við sölu á lausafjármunum utan atvinnurekstrar er 

skattlagður sem fjármagnstekjur, hann er fundinn með því að draga kaupverðið frá 

söluverðinu. Á einhverjum tímapunkti er umfang og regluleiki á sölu lausafjármuna 
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utan atvinnurekstrar orðinn það mikill að atvinnurekstur telst vera stofnaður. Almennt 

er talið í skattframkvæmd að sá sem selur einn hlut hafi ekki undir höndum 

atvinnurekstur, skipti söluverðið litlu máli þar sem regluleikinn er ekki mikill; þ.e. 

einungis eitt skipti. Væri þessi hlutur í skilningi laganna lausafjármunur og greiddur 

yrði fjármagnstekjuskattur af söluhagnaðinum. Ef aftur á móti skattaðili skiptir 

hlutnum upp í 30 einingar og selur jafnt yfir árið fyrir sömu upphæð gæti verið um 

atvinnurekstur að ræða því bæði skilyrðin um umfang og regluleika er uppfyllt. Ef 

starfsemin væri skilgreind sem atvinnurekstur væru þessir umræddu hlutir ekki lengur 

lausafjármunir í skilningi laganna heldur vörur. 

5.1.1 Notaðar bifreiðar 

Í skattframkvæmd er algengt að reyni á hvenær sala á notuðum bifreiðum sé orðin 

það regluleg og umfangsmikil að atvinnurekstur telst stofnaður. Ekki er eingöngu 

kannað hvert umfangið og regluleiki er þegar skoðuð er sala á notuðum bílum því 

starfsemina þarf að skoða í heild sinni og þarf hún að vera sjálfstæð og stunduð með 

nokkru umfangi ekki mjög skamman tíma í senn og tilgangur hennar er að hagnast að 

fé til að geta talist atvinnurekstur.  

Í skattframkvæmd er almennt miðað við að atvinnurekstur telst stofnaður þegar seldar 

hafa verið 15 til 20 bifreiðar á sama ári (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003). Eftir því 

sem regluleikinn er meiri er gerð minni krafa til umfangs og öfugt. Sá sem selur 12 

bíla á ári í 3 ár er í hættu að starfsemi hans yrði skilgeind sem atvinnurekstur ásamt 

þeim sem selur 20 bíla á einu ári. Sjá Hrd. 1989, bls. 230, en þar keypti kærandi 19 

bifreiðar á 2 ára tímabili, var tap annað árið en hagnaður á hinu. Skattyfirvöld töldu 

að kærandi stundaði atvinnurekstur og endurákvörðuðu tekjur hans með tilliti til þess. 

Kærandi skaut málinu til dómstóla og dæmdi Hæstiréttur á þann veg að ekki væri 

hægt að fallast á þann skilning skattyfirvalda að kærandi hefði stundað 

atvinnurekstur. Var talið að viðhorf skattaðila hafi ekki verið að hagnast að fé.  

Í úrskurði ríkiskattanefndar nr. 946/1981 er fjallað um einstakling sem stundaði 

bifreiðaviðskipti yfir 3 ára tímabil. Á fyrsta árinu keypti hann fjórar og seldi þrjár, á 

öðru árinu keypti hann tvær og seldi þrjár og á því þriðja keypti hann átta bifreiðar og 

seldi sex. Skattstjóri endurákvarðaði skatta einstaklingsins eins og um tekjur af 

atvinnurekstri væri að ræða. Ríkiskattanefnd var honum ekki sammála og taldi 

umfang bifreiðaviðskiptanna ekki nóg til að um atvinnurekstur væri að ræða.  



18 

 

5.1.2 Smitaðar eignir 

Ef samskonar vara er seld sem skattaðili hefur atvinnu af að selja eru líkur á að sala 

hennar falli undir atvinnurekstur hans nema að um einkaeign hans sé að ræða 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003). Ekki er nóg að viðkomandi eign hafi verið keypt 

fyrir persónuleg not heldur þarf að nýta hana sem slíka og salan má ekki hafa verið 

gerð í gróðatilgangi. Þegar vörur eru seldar út úr atvinnurekstri skattaðila eins og um 

sölu á lausafé væri að ræða er talað um smitaðar eignir. Í úrskurði yfirskattanefndar 

nr. 101/2001 rak kærandi bifreiðapartasölu og keypti tvær laskaðar bifreiðar erlendis, 

flutti hingað til lands og gerði upp. Kærandi seldi bifreiðarnar og reiknaði sér 

fjármagnstekjuskatt af sölu eignanna og vildi meina að þessar eignir væri hans 

einkaeignir. Í úrskurðinum segir: 

Verður að telja að bifreiðaviðskipti hans séu þess eðlis að þau beri að telja 
með atvinnurekstri hans. Í þessu sambandi má benda á að kærandi er með 
skráða starfsemi bílapartasölu og á árinu 1998 keypti kærandi 13 bifreiðar og 
seldi 14. Tvær hinna seldu bifreiða voru keyptar skemmdar árið 1997 og 
gerðar upp fram á árið 1998 þegar að viðgerðum þeirra lauk og voru seldar 
með töluverðum hagnaði. Því þykir ljóst að bifreiðaviðskipti kæranda séu í 
beinu samhengi við atvinnustarfsemi hans. 

Kæranda tókst ekki að færa rök fyrir því að þessar bifreiðar hafi verið einkaeignir 

hans, og var  kaup hans og sala á þeim metin sem hluti af atvinnurekstri hans. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 297/2007 er fjallað um listamann sem hafði undir 

höndum atvinnurekstur, hann hætti listsköpun sinni árið 2000. Listamaðurinn seldi 

listaverkið árið 2005 og taldi skattstjóri að um tekjur af atvinnurekstri væri að ræða. 

Færði skattstjóri þau rök fyrir máli sína að unnið hefði verið að gerð listaverksins á 

þeim árum sem listamaðurinn stundaði atvinnurekstur. Einnig hafði listaverkið verið 

fært til eignar í bókhaldi listamannsins. Þrátt fyrir að þau rök kæranda að þessari 

eignar hans hefði ekki verið aflað í þeim tilgangi að selja hana með hagnaði, taldi 

yfirskattanefnd að skattleggja ætti sölu listaverksins sem tekjur af atvinnurekstri. 

Þegar atvinnurekstri er lokið er ekki þar með sagt að hægt sé að selja vörur sem 

honum tilheyrðu sem lausfé og greiða fjármagnstekjuskatt af hagnaði.     
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5.2 Fasteignir 

5.2.1 Sala fasteigna 

Hinn almenni borgari skiptir um íbúð nokkrum sinnum yfir ævina og er það að 

jafnaði ekki gert til að hagnast að fé. Eftir því sem umfang fasteignaviðskipta 

einstaklinga verður meira, aukast líkur á því að skattyfirvöld telja að viðhorf 

skattaðila til starfseminnar sé að hagnast að fé og um atvinnurekstur að ræða. Í 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 56/2009 er fjallað um umsvif fasteignaviðskipta 

skattaðila en í úrskurðinum segir: 

Samkvæmt skattframtölum kæranda hefði kærandi selt samtals 46 fasteignir á 
árunum 2001-2005 og söluhagnaður hans numið alls 71.550.107 kr. Væri 
nánar tiltekið um að ræða sölu sex fasteigna árið 2001, átta árið 2002, tólf 
árið 2003, átján árið 2004 og tveggja fasteigna árið 2005. Þar sem kærandi 
hefði þannig stundað sölu á fasteignum í a.m.k. fimm ár yrði að telja að 
skilyrði um reglubundna starfsemi væri uppfyllt. Þá væri ljóst að skilyrði um 
umfang starfsemi væri uppfyllt í tilviki kæranda, enda yrði fjárhæð 
söluhagnaðar vegna sölu fasteignanna að teljast veruleg. Hin reglubundnu 
viðskipti með fasteignir og fjárhæð söluhagnaðar benti til þess að kærandi 
hefði keypt og selt fasteignir í þeim efnahagslega tilgangi að hagnast á því. 
Yrði því að líta svo á að greindar sölur fasteigna tengdust atvinnurekstri 
kæranda og því væri um að ræða tekjur af atvinnurekstri, sbr. B-lið 7. gr. laga 
nr. 90/2003, en ekki fjármagnstekjur í skilningi 8. tölul. C-liðar sömu 
lagagreinar. 

Einnig kom fram í úrskurðinum að tekjur kæranda af fasteignaviðskiptunum voru þær 

einu sem komu fram á skattframtölum hans og var þetta aðalstarfsemi hans á þessum 

tíma. Styrkir það málstað skattstjóra að um atvinnurekstur hafi verið að ræða. 

Yfirskattanefnd úrskurðaði að kærandi hafði undir höndum atvinnurekstur á þessum 

árum. Það er ekki annað að skilja en yfirskattanenefnd hafi metið að umfang og 

regluleiki fasteignaviðskipta kæranda hafi verið langt umfram það sem eðlilegt telst. 

Eru mörkin hvenær atvinnurekstur telst hafinn þegar regluleiki fasteignaviðskipta 

eiga í hlut, töluvert lægri en sala 46 fasteigna á 5 ára tímabili. Einnig var umfangið 

verulegt því söluhagnaður kæranda 71.550.107 kr. þar af leiðandi augljóst að viðhorf 

kærandi til starfseminar var að hagnast að fé.  

5.2.2 Leiga fasteigna 

Sú meginregla gildir í skattframkvæmd að ótímabundin útleiga á fasteignum, þar á 

meðal íbúðarhúsnæði, teljist að jafnaði atvinnurekstur. Einnig gildir sú regla að ef 

íbúð er leigð undir atvinnurekstur er um atvinnurekstrartekjur að ræða en þegar íbúð 
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er leigð til heimilishalds er ekki um atvinnurekstur að ræða nema að ákveðnum 

fyrningargrunni sé náð. Í 2. mgr. 30. gr. TSL segir að útleiga manns á íbúðarhúsnæði 

teljist ekki til atvinnurekstrar nema að heildarfyrningargrunnur slíks húsnæðis í árslok 

nemi 27.000.000 kr. eða meira ef um einstakling er að ræða, en 54.000.000 kr. ef um 

hjón eða fólk í staðfestri samvist er að ræða. Með fyrningargrunni er átt við 

upphaflegt kostnaðarverð að teknu tilliti til verðbreytinga fram til ársins 2001.  Þessi 

undantekning frá meginreglunni segir að þeir einstaklingar sem leigja út íbúð sína til 

heimilishalds og fyrningagrunnar eignarinnar er undir 27.000.000 kr. greiða þeir 

fjármagnstekjuskatt af leigutekjunum. Ef fyrningagrunnur nær þessari upphæð er um 

atvinnurekstrartekjur að ræða.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 397/2006 var tekist á um hvort leigutekjur af 

íbúðarhúsnæði væri atvinnurekstrartekjur eða fjármagnstekjur. Í úrskurðinum segir: 

Í máli þessu var deilt um meðferð leigutekna, fyrninga og rekstrarkostnaðar 
vegna tveggja fasteigna í skattskilum kærenda sem höfðu með höndum 
fiskvinnslu. Skattstjóri leit svo á að skattleggja bæri tekjur kærenda af útleigu 
fasteignanna sem fjármagnstekjur utan rekstrar þar sem útleiga manns á 
íbúðarhúsnæði teldist ekki til atvinnurekstrar nema því aðeins að 
heildarfyrningargrunnur slíks húsnæðis í eigu hans næði tilteknu lágmarki 
sem ekki væri raunin í tilviki kærenda, sbr. 2. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003. 
Kærendur töldu hins vegar að umrætt ákvæði tæki ekki til þess þegar 
íbúðarhúsnæði væri leigt út í tengslum við atvinnurekstur manns af öðru tagi, 
svo sem við ætti í tilviki kærenda sem hefðu notað báðar fasteignirnar sem 
verbúðir vegna starfsmanna fiskvinnslunnar. Í úrskurði yfirskattanefndar kom 
fram að leggja yrði til grundvallar að fasteignir kærenda teldust 
íbúðarhúsnæði í skilningi 2. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003, enda hefði 
húsnæðið verið nýtt til íbúðar og þætti ekki geta skipt máli í því sambandi 
þótt þar hefðu eingöngu búið starfsmenn kærenda. Þar sem fyrir lá að 
heildarfyrningargrunnur umrædds húsnæðis náði ekki lágmarki samkvæmt 
fyrrnefndu ákvæði var kröfu kærenda hafnað. 

Yfirskattanefnd mat viðveru starfsmanna fiskvinnslunnar í íbúðunum sem 

heimilishald og náði fyrningagrunnur íbúðarinnar ekki tilskyldri upphæð og voru 

leigutekjur kærenda úrskurðaðar sem fjármagnstekjur.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur nr. E-2825/2008 krafðist stefnandi að viðurkennt 

yrði með dómi að stefnanda hafi verið heimilt að telja fram húsaleigutekjur sínar frá 

Liljunni ehf. sem fjármagnstekjur utan atvinnurekstrar. Stefnandi er eini eigandi 

Liljunnar ehf. og felst rekstur félagsins einkum í viðtalsmeðferð, áfallahjálp, 

námskeiðshaldi og annars konar meðferð. Sú vinna fer að mestu leyti fram á 

heimilum meðferðaraðila en starfstöð Liljunnar ehf. er í íbúðarhúsnæði sem er í eigu 
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stefnanda og hluti af starfseminni fer þar fram. Var það óumdeilt að Liljan ehf. hafði 

undir höndum atvinnurekstur. Í dómnum segir: 

Almennt hafi verið litið svo á að útleiga á atvinnuhúsnæði teljist til 
atvinnurekstrar, ekki síst þegar um sé að ræða útleigu til lengri tíma. Ekki 
þurfi að vera um að ræða eiginlega starfsemi, sem tengist útleigu sem 
stefnandi vinni við, til að tekjur hennar af leigu húsnæðisins til 
atvinnustarfsemi félagsins teljist vera atvinnurekstrartekjur. Breyti engu að 
stefnandi hafi ekki starfað við útleiguna, enda í sjálfu sér ekki um að ræða 
mikla vinnu við að leigja út húsnæði eins og í tilfelli stefnanda. Engu máli 
skipti að ekki hafi verið um að ræða skráðan rekstur. 

Staðfesti þessi dómur þá reglu að þegar skattaðili leigir út fasteign undir 

atvinnurekstur eru þær leigutekjur atvinnurekstrartekjur en ekki fjármagnstekjur. 

Skiptir ekki máli hvort um skráða íbúð eða atvinnuhúsnæði sé að ræða heldur 

eingöngu hvort sú starfsemi sem á sér stað innan veggja fasteignarinnar sé 

atvinnurekstur.  

4.3 Hrossabúskapur og tómstundastarfsemi 

Í skattframkvæmd reynir oft á mörk tómstundastarfsemi og atvinnurekstrar. „Með 

tómstundastarfsemi er átt við sjálfstæða starfsemi, sem ekki er útlit fyrir, miðað við 

tegund hennar, umfang og hvernig hún er rekin, að muni geta skilað rekstrarafgangi, 

jafnvel þegar til lengri tíma er litið,“ (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 25). Eitt 

af einkennum tómstundastarfsemi er að hún er ekki aðalstarfsemi þess aðila sem hana 

stundar og skipta tekjur af henni ekki miklu máli í afkomu viðkomandi. Einnig skiptir 

máli hvort skattaðili sé menntaður í tengslum við þá starfsemi sem hann stundar þegar 

ákvörðun er tekin um hvort um atvinnurekstur eða tómstundastarfsemi sé að ræða. Í 

skattframkvæmd er algengt að skoðað sé hvort hrossabúskapur sé atvinnurekstur eða 

tómstundastarfsemi. 

Algengt er í skattframkvæmd að skattyfirvöld endurákvarða tekjur skattaðila vegna 

þess að ekki var talið að hrossabúskapur væri atvinnurekstur heldur 

tómstundastarfsemi. Þegar ákvarðað er hvort hrossabúskapur teljist atvinnurekstur er 

einkum horft til umfangs starfseminnar, það er að segja fjölda hrossa og tekjur yfir 

ákveðið tímabil. Það er horft til þessara þátta ásamt því hvort starfsemin sé að skila 

afgangi þegar tekin er ákvörðun um hvort hagnaðartilgangur sé til staðar. 

Skattyfirvöld gera ríka kröfu til umgangs hrossabúskapar því eðli starfseminnar er á 

þann hátt, að hún tengist persónulegum þörfum þeirra sem hana stunda. Gera má ráð 
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fyrir að flestir þeir sem stunda hrossabúskap sem atvinnurekstur, stundi einnig þá iðju 

sem tómstundastarfsemi sína og hafi til að byrja með eingöngu stundað hana sem 

slíka. Ef hrossarækt er sett í samhengi við hlutabréfaviðskipti er eðlismunur þessarar 

starfsemi mikill og liggur munurinn í því að þeir sem stunda hlutabréfaviðskipti gera 

það nánast undantekningarlaust til að hagnast að fé andstætt við hrossabúskap.    

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 94/1998 var deilt um hvort telja bæri hrossabúskap 

kæranda til atvinnurekstrar en skattstjóri leit svo á að um tómstundastarfsemi væri að 

ræða og endurákvarðaði tekjur kæranda. Skattstjóri benti á að umfang 

hrossabúskapsins væri ekki nóg til að geta talist atvinnurekstur því einungis hafi 

kærandi haft til umráða 15 hross. Einnig efast skattstjóri um að starfsemin gæti borið 

sig en það er eitt einkenni tómstundastarfsemi að henni er ekki ætlað að skila hagnaði. 

Kærandi mótmælir skilningi skattstjóra á starfsemi sinni og vildi meina að markmið 

starfseminnar væri að koma upp hrossastofni með sölu tamningahrossa og að eðli 

rekstrarins væri þannig háttað að starfsemin skilaði ekki hagnaði fyrr en eftir 5 til 6 ár 

og væri um eðlilegt upphaf atvinnustarfsemi að ræða.  Yfirskattanefnd var sammála 

skattstjóra að ekki væri um atvinnurekstur að ræða og segir í úrskurði nefndarinnar að 

gera þarf allmiklar kröfur til umfangs hrossabúskapar svo hann geti talist 

atvinnustarfsemi.  

Úr eldri skattframkvæmd má nefna úrskurð ríkisskattanefndar nr. 113/1976 þar sem 

nokkrir menn voru saman um hrossabúskap sem atvinnurekstur og höfðu þeir undir 

höndum 47 dýr. Skattaðilar ráku þessa starfsemi í formi sameignarfélags sem var 

ósjálfstæður skattaðili. Rekstrarhalli félagsins var gríðarlegur og færðu eigendur 

félagsins hann til frádráttar á einkaframtölum sínum þar sem félagið var ósjálfstæður 

skattaðili. Skattstjóri taldi frádráttinn óheimilan þar sem hann taldi að félagið hafði 

ekki undir höndum atvinnurekstur og staðfesti ríkisskattanefnd úrskurð hans. Þrátt 

fyrir að umfang starfseminnar hafi verið mikið í hestum talið, voru tekjurnar ekki 

miklar og tapið mikið sem gefur vísbendingu um að tilgangur starfseminnar væri ekki 

að hagnast að fé.   

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 414/2006 er fjallað um stóðhestinn Gauta. Kærandi 

hafði leitt 101 hryssu undir hestinn á árunum 1998 til og með 2001. Eina á árinu 

1998, 29 á árinu 1999, 21 á árinu 2000 og 50 á árinu 2001. Hafði kærandi fengið 

greitt 125.000 kr í folatoll árið 2000 og 610.000 kr árið 2001. Stofnaði kærandi 

einkahlutafélag undir starfsemi sína og seldi stóðhestinn félaginu á 9.000.000 kr. og 
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skv. 2. mgr. 16. gr. TSL er slíkur gjörningur skattfrjáls þar sem kærandi hafði ekki 

undir höndum atvinnurekstur. Skattstjóri taldi að kærandi hefði undir höndum 

atvinnurekstur á árinum 2000 til 2001 og endurákvarðaði tekjur hans og söluna á 

hestinum yfir í einkahlutafélagið. Var mikið undir hjá kæranda í þessu máli að sanna 

að ekki var um atvinnurekstur að ræða.  

Þrátt fyrir að 21 hryssa árið 2000 og 50 árið 2001 hafi verið leiddar undir Gauta þá 

fékk kærandi aðeins greitt í 5 skipti árið 2000 og 28 skipti árið 2001. Rökstuddi 

kærandi það með þeim hætti að vinir og kunningjar sínir hefðu átt í hlut. Draga má þá 

ályktun að umfang starfseminnar hafi verið meira en þær tekjur sem gefnar voru upp 

gáfu til kynna. Ekki er ólíklegt að skattsjóra hafi fundist þetta grunsamlegt.  

Kærandi hélt því fram að hann hafi ekki haft atvinnurekstur undir höndum fyrr en 

hann stofnaði einkahlutafélag undir starfsemi sína. Umboðsmaður kæranda færir rök 

fyrir því að um tómstundastarfsemi hafi verið að ræða árin 2000 og 2001 en í 

úrskurðinum segir: 

Umboðsmaður kæranda tók fram í andmælabréfi sínu að kærandi væri ekki 
búfræðingur og að hann hefði ekki heldur neina menntun sem 
tamningamaður. Enda þótt kærandi hefði um dagana stundað ýmis störf 
tengdist þó ekkert þeirra búskap eða hrossarækt. Kærandi hefði frá 
æskudögum verið áhugasamur um hesta, en sá áhugi hans hefði þó ávallt 
verið bundinn við útreiðar til skemmtunar í frítíma. Hefði hestaeign hans því 
ætíð verið „mjög lítil, um sex til átta hestar“ sem rétt dygði fyrir þörfum 
fjölskyldu hans. Kærandi ætti ekki hesthús sjálfur, heldur deildi hann hesthúsi 
með föður sínum í hesthúsahverfi á höfuðborgarsvæðinu.    

Hér vísar umboðsmaður til þeirra þátta sem einkennir tómstundastarfsemi, að hún sé 

ekki aðalstarf kæranda og að kærandi hafi ekki menntun tengda starfseminni. Einnig 

bendir hann á að umfang starfseminnar sé ekki mikið, því einungis hafi kærandi átt 6 

til 8 hesta á þeim tíma sem endurákvarða á tekjur hans. Var yfirskattanefnd sammála 

rökstuðningi umboðsmanns kæranda og taldi starfsemina vera tómstundastarfsemi þar 

til hún fór í félagaform mitt ár 2001. Í úrskurðinum segir:  

Þykir ljóst að straumhvörf hafi orðið vorið 2001 varðandi eftirspurn eftir 
stóðhestinum X til undaneldis. Samkvæmt stóðhestaskýrslum voru fimm 
hryssur leiddar undir hestinn á tímabilinu 5. – 22. júní 2001, 22 á tímabilinu 
23. júní til 27. júlí 2001, 20 á tímabilinu 27. júlí til 5. september 2001 og 
þrjár hryssur „sumar 2001“ án nánari tilgreiningar eða alls 50 hryssur á árinu 
2001. Samkvæmt þessu þykir bera að miða við að fram á vorið 2001 hafi 
umstang kæranda með stóðhestinn X verið innan venjulegra marka 
hefðbundinnar hestamennsku. 
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Yfirskattanefnd taldi að ekki hafi verið um atvinnurekstur að ræða fyrr en kærandi 

leiddi 22 hryssur undir stóðhestinn á rúmlega mánaðartímabili en taldi að þær tekjur 

tilheyrðu einkahlutafélaginu en ekki kæranda sjálfum. Má segja að málið hafi staðið 

og fallið með því hvort þessi mikla aukning skattaðila í folatollum um mitt árið 2001 

hafi tilheyrt starfsemi einkahlutafélagsins eða kæranda.  

5.4 Hlutabréf 

Viðskipti með hlutabréf eru þess eðlis að eina sem þarf til er fjármagn og þar af 

leiðandi stunda margir einstaklingar þessi viðskipti fyrir eigin reikning. Þegar 

viðskipti með hlutabréf eru stunduð sem atvinnurekstur eru þau keimlík þeim 

viðskiptim sem einstaklingar stunda fyrir sig persónulega. Hlutabréf og aðrir 

fjármálagerningar eru ekki virðisaukaskattskyldir, þar af leiðandi er ekki hægt að 

miða við lög um virðisaukaskatt til að ákvarða hvort umfangið sé það mikið að um 

atvinnurekstur sé að ræða. Í skattframkvæmd hérlendis hefur ekki mikið reynt á 

hversu umfangsmikil sala hlutabréfa þarf að vera til að starfsemin teljist vera 

atvinnurekstur. Miðað við framkvæmdina erlendis er ekki ólíklegt að mörkin verði 

sett við 40 til 50 seldra viðskipta á ári. Það má spyrja hvort hægt sé að draga lærdóm 

af tíðni sölu hlutabréfa og tíðni folatolla stóðhestsins Gauta um það hvenær 

atvinnurekstur telst vera stofnaður. Yfirskattanefnd mat að 22 skipti á rúmlega 

mánaðartímabili væri orðið það umfangsmikið að um atvinnurekstur væri að ræða.  

Í skattframkvæmd er algengara að tekist sé á um hvort umsýsla hlutabréfa innan 

félaga sé á þann hátt að um atvinnurekstur sé að ræða. Í úrskurði nr. 53/2007 fjallar 

yfirskattanefnd um sameignarfélag sem var ósjálfstæður skattaðili, sem hafði það 

megin markmið að stunda verðbréfaviðskipti. Skattstjóri taldi að eðli starfsemi 

sameignarfélagsins væri á þann hátt að ekki væri um atvinnurekstur að ræða og 

endurákvarðaði tekjur félagsins eftir því. Í úrskurðinum segir: 

Samkvæmt skattframtölum hefðu stofnendur X sf. stundað umfangsmikil 
viðskipti með eignarhluti í félögum og verðbréf í eigin nafni á liðnum árum, 
en stofnendur félagsins væru tengdir fjölskylduböndum. Yrði ekki séð að sú 
starfsemi sem rekin hefði verið í nafni félagsins væri frábrugðin öðrum 
viðskiptum stofnenda með eignarhluti í félögum og verðbréf. Yrði starfsemi 
X sf. því ekki talin til atvinnurekstrar í skilningi skattalaga. 

Skattstjóri vill meina að sú starfsemi sem þessir aðilar stunduðu persónulega fyrir 

eigin reikning væri alveg sú sama og sú sem þeir stunduðu í sameignarfélaginu og þar 
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af leiðandi gæti sú starfsemi varla talist atvinnurekstur. Umboðsmaður kærenda 

svarar skattstjóra: 

Væri skattstjóri þeirrar skoðunar að umrædd starfsemi væri 
tómstundastarfsemi væri um að ræða nýstárlega túlkun í skattarétti, þ.e. ef 
félag, sem stundaði með reglubundnum hætti umsvifamikil viðskipti í 
hagnaðarskyni, teldist ekki stunda atvinnurekstur vegna þess að einhverjir 
eða allir eigendur félagsins stunduðu sambærileg viðskipti fyrir eigin 
reikning. 

Skattstjóri færir rök fyrir því að starfsemin hafi ekki verið stunduð með 

reglubundnum hætti og að það ætti að gera þá kröfu til sameignarfélagsins að það ætti 

að eiga virk viðskipti  með hlutabréf, ekki eingöngu eignaumsýslu fyrir eigendur 

félagsins. Skattstjóri færir fyrir því rök að starfsemin hafi ekki verið hugsuð til lengri 

tíma og bendir á að umfangið hafi dregist mikið saman. Skattstjóri minnist á að 

sameignarfélagið hafi verið selt til aðila innan vébanda fjölskyldunnar og vísar þar til 

að starfsemin tengist persónu eigendanna. Umboðsmaður kæranda mótmælti rökum 

skattstjóra að ekki væri stunduð viðskipti með hlutabréfin reglulega og færði hann 

fyrir því rök að regluleika starfseminnar bæri ekki að mæla í sjálfum viðskiptunum 

með hlutabréfin heldur þeim tekjum sem af þeim berast. Umboðsmaður kæranda 

bendir einnig á að hlutverk flestra eignarhaldsfélaga væri að leita uppi 

fjárfestingartækifæri og varðveita eignir til lengri eða skemmri tíma. Einnig minnist 

umboðsmaður kæranda á að eignarhaldsfélög sem stunda viðskipti með hlutabréf 

skipti hundruðum og ekki hafi það þekkst að skilyrði fyrir því að sú starfsemi teljist 

atvinnurekstur að félögin verði hafa virk viðskipti með hlutabréf. Yfirskattanefnd 

tekur undir með umboðsmanni kæranda og tekur allan vafa af því hvort eignaumsýsla 

hlutabréfa teljist til atvinnurekstrar og þar kemur fram: 

Ekki leikur neinn vafi á því að félög, sem hafa að meginmarkmiði sínu að 
fjárfesta í og eiga hluti í öðrum félögum og njóta arðs af þeim, teljast almennt 
hafa með höndum atvinnurekstur í skattalegu tilliti, svo sem byggt hefur 
verið á í skattframkvæmd. 

 Af úrskurði yfirskattanefndar má draga þá ályktun að eignarhaldsfélög sem stunda 

verðbréfaviðskipti og hafi það að meginmarkmiði sínu, hafi að jafnaði undir höndum 

atvinnurekstur.  

Í Hrd. 1999, bls. 158, var fjallað um sameignarfélagið Partafélagið sf. Hæstiréttur 

ákvarðaði að Partafélagið sf. hefði ekki haft undir höndum atvinnurekstur og að 

félagið gæti þar af leiðandi ekki verið sjálfstæður skattaðili. Félagið varð eigandi alls 
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hlutafjár skattaðila í tveimur hlutafélögum, þar á meðal BYKO hf., og var rekið sem 

sjálfstæður skattaðili. Skattstjóri endurákvarðaði opinber gjöld félagsins og lét þau 

falla á eigendur þess, því ef félagið hafði ekki undir höndum atvinnurekstur getur það 

ekki verið sjálfstæður skattaðili og greiða eigendur félagsins skatt af tekjum þess. 

Rökstuðningur Hæstaréttar um að starfsemi sameignarfélagins hafi ekki verið 

atvinnurekstur er eftirfarandi:  

Af gögnum málsins sé ljóst, svo sem rakið er í úrskurðum skattstjóra, að 
stefnandinn Partafélagið sf. hafi ekki haft neinn atvinnurekstur með höndum. 
Það megi m.a. sjá af eftirfarandi: Hlutabréf hafi verið seld Partafélaginu sf. á 
nafnvirði, sem telja verði að hafi verið langt undir sannvirði bréfanna. 
Andvirði bréfanna hafi verið fært á viðskiptareikning eiganda hjá félaginu og 
ekkert tekið fram um gjalddaga skuldarinnar eða hversu háa fjárhæð skyldi 
greiða í hvert sinn né um greiðslu vaxta af skuldinni. Engin gögn séu til í 
bókhaldi Partafélagsins sf., sem staðfesti móttöku arðs frá hlutafélögunum 
eða um greiðslu á vöxtum til eiganda sameignarfélagsins. Bókhaldsgögn, sem 
til eru, uppfylli ekki skilyrði laga um bókhald nr. 51/1968, sem voru í gildi til 
ársloka 1994, eða reglugerðar nr. 417/1982. Arðtekjur sameignarfélagsins 
hafi verið færðar sem inneign á viðskiptareikninga hjá BYKO hf., en 
inneigninni hafi síðan að meginhluta verið breytt í skuldabréf og vextir 
reiknaðir af því. Greiðslur hafi ekki verið inntar af hendi af hálfu 
Partafélagsins sf. vegna þess og vextir ekki greiddir, heldur hafi þeir verið 
viðskiptafærðir. 

Hæstiréttur var sammála skattstjóra að ekki væri um atvinnurekstur að ræða og þau 

viðskipti sem áttu sér stað innan félagsins bæri þess keim að um málamyndagerning 

væri að ræða. Í samningarétti er málamyndagerningur samningur sem er ætlað að hafa 

önnur áhrif en hann fjallar um og leggja þeir aðilar sem samninginn gera aðra 

merkingu í hann en leiða má af orðalagi hans. Málamyndagerningar eru oftast gerðir 

til að komast fram hjá hlutum (Sigríður Logadóttir, 2005) í þessu tilfelli var ætlunin 

að komast fram hjá því að greiða skatta. Tilgangur starfseminnar var ekki að hagnast 

að fé heldur að hagræða viðskiptum eigenda félagsins á þann hátt að þeir greiddu 

lægri skatta. Var það viðhorf skattaðila til starfseminnar sem réð úrslitum þessu sinni.  
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6 Hagnaðartilgangur 

6.1 Almennt um hagnaðartilgang 

Starfsemi þarf að hafa þann tilgang að skila hagnaði til að geta talist atvinnurekstur. 

Ekki er skilyrði að starfsemin skili hagnaði heldur þarf viðhorf skattaðila til 

starfseminar vera þess eðlis að henni sé ætlað að skila hagnaði. Umfang starfseminnar 

gefur góða hugmynd um hvort tilgangur hennar er að hagnast að fé. Almennt er talið í 

skattframkvæmd að sala á 15 til 20 notuðum bílum yfir árið teljist til atvinnurekstrar. 

Ef litið er fram hjá umfanginu og einungis litið á hver tilgangur viðskiptanna er telst 

líklegt að tilgangur sé að einhverju leyti að hagnast að fé. Því umgangsmeiri sem 

starfsemi verður telst líklegra að tilgangur hennar sé að einhverju leyti að hagnast að 

fé.   

Í 5. mgr. 5. gr. VSL segir að þeir aðilar séu ekki skráningarskyldir ef samanlagðar 

tekjur þeirra af sölu og skattskyldrar vöru og þjónustu eru að jafnaði lægri en 

kostnaður við aðföng sem keypt eru með virðisaukaskatti til starfseminnar. Þar með 

talið vegna kaupa varanlegra rekstrarfjármuna. Þessi grein segir að aðeins þeir sem 

selja vöru eða þjónustu í hagnaðarskyni eru  taldir skráningarskyldir og þar með taldir 

hafa undir höndum atvinnurekstur.  

Skattaðilar geta fengið fyrirframskráningu uppfylla þeir ekki skilyrði að starfsemi 

þeirra skili hagnaði. Í reglugerð um skráningu virðisaukaskattskyldra aðila nr. 

515/1996 koma fram þau skilyrði sem starfsemi þarf að uppfylla til að fá 

fyrirframskráningu. Starfsemi verður að miða að því að skila rekstarhagnaði eftir 

eðlilega uppbyggingu. Mikil gjöld þurfa að skýrast af fjárfestingum, aðallega í 

varanlegum rekstarfjármunum sem eru í beinum tengslum við tekjuöflun 

starfseminnar. Ekki dugir að tap rekstarins skýrist af háum rekstrarkostnaði einum 

saman. Einnig þarf að vera fyrirsjánlegt að starfsemin muni skila tekjum. Þessi 

fyrirfram skráning segir að þrátt fyrir að starfsemin sé rekin með tapi er litið á hana 

sem atvinnurekstur því tilgangurinn er að skila hagnaði.  

6.2 Hugsjónastarfsemi 

Félög sem verja hagnaði sínum til almannaheilla, hafa að jafnaði annan tilgang en að 

safna fé handa eigendum sínum. Teljast þau af þeim sökum ekki atvinnurekstrarfélög 
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í venjulegri merkingu þess orðs, heldur hugsjónafélög (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 

2003). 

Í 4. tl. 4. gr. TSL eru þeir aðilar teknir fram sem eru undanskyldir skattskyldu og eru 

það lögaðilar sem verja hagnaði sínum eingöngu til almannaheilla og hafa það einasta 

markmið samkvæmt smaþykktum sínum. En hafa ber í huga ef þessi félög fara í 

samkeppni við önnur atvinnurekstrarfélög fá þau ekki óeðlilegt forskot. Í 2. tl. 3. gr. 

VSL segir að þessi félög séu skyld til að greiða virðisaukaskatt þrátt fyrir að vera 

undanþegin skattskyldu skv. öðrum lögum. En til þess að fá undanþágu frá 

skattskyldu samkvæmt 4. tl. 4. gr. TSL þarf félagið að hafa það markmið í 

samþykktum sínum að hagnaði þess sé eingöngu varið til almannaheilla og þarf 

félagið að verja hagnaði sínum til almannheilla.  

Í 5. tl .4.gr. TSL segir að þau félög, sjóðir og stofnanir sem ekki reka atvinnu séu 

undanþegin skattskyldu. Hugsjónafélög geta starfað í skjóli 5. tl .4.gr. TSL en ef 

skattyfirvöld ákvarða svo að starfsemi félaganna sé atvinnurekstur þá geta þau þrátt 

fyrir það verið undanskilin tekjuskatti í krafti 4. tl. 4. gr. TSL.  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 689/1997 er fjallað um bókaútgáfu Orators félags 

laganema. Orator var sjálfseignarstofnun um bókaútgáfu og einskorðast starfsemi 

félagsins við útgáfu bóka til nota við kennslu í lagadeild Háskóla Íslands. Flestir unnu 

þar sjálboðavinnu og tilgangur starfseminnar var ekki sá að hagnast að fé, heldur að 

stuðla að almannaheillum með bókaútgáfu sinni og rann allur hagnaður starfseminnar 

til frekari bókaútgáfu. Í úrskurðinum segir: 

Yfirskattanefnd féllst ekki á að kærandi ræki ekki atvinnu í skilningi 6. tölul. 
4. gr. laga nr. 75/1981. Taldi nefndin verða að líta til þess að kærandi hefði 
það eina markmið að reka bókaútgáfu, þ.e. hefðbundna forlagsstarfsemi, sem 
samkvæmt almennum skilningi yrði að telja atvinnurekstur, og útgáfubækur 
hans væru seldar á almennum markaði sem hver önnur verslunarvara. Þessa 
starfsemi hefði kærandi stundað reglubundið og í nokkru umfangi þegar á 
heildina væri litið, enda þótt velta hvers árs gæti ekki talist umfangsmikil. 
Yfirskattanefnd féllst hins vegar á að kærandi félli undir undanþágu 5. tölul. 
4. gr. laga nr. 75/1981. Kom fram í úrskurði nefndarinnar, að þótt engin 
sérstök ákvæði væri að finna í skipulagsskrá fyrir kæranda hvernig ráðstafa 
skyldi hagnaði stofnunarinnar, væri ekki þar með sagt að stofnunin hefði 
frjálsar hendur um ráðstöfun hagnaðar. Þar sem eina markmið kæranda 
samkvæmt skipulagsskrá væri útgáfa fræði- og handbóka og kærandi væri 
sjálfseignarstofnun yrði að telja óyggjandi að hagnaði af starfseminni yrði 
einungis ráðstafað í þágu þess markmiðs, enda væri engum ákvæðum til að 
dreifa um ráðstöfun hagnaðar til annarra þarfa. 
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Taka skal fram að 5. og  6. tl. 4. gr laga nr. 75/1981 eru þeir sömu og 4. og 5. tl. 4.gr. 

laga nr 90/2003 um tekjuskatt. Í úrskurði sínum dró yfirskattanefnd þá ályktun að 

bókaútgáfa Orators væri atvinnustarfsemi en væri undanþegin skatti sk. 4. tl. 4. gr. 

TSL.  Þurfti bókaútgáfa Orators að sinna þeim opinberu skyldum sem félög í 

atvinnurekstri þurfa að sinna fyrir utan að greiða tekjuskatt.  
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7 Skattmeðferð byggð á eðli starfsemi frekar en samningi  

Eins og fram hefur komið vegur eðli starfsemi þyngra en þeir samningar sem aðilar 

gera sín á milli. Af hverju gildir þetta í skattframkvæmd? Af hverju fá þeir aðilar sem 

gera samning sín á milli ekki að ráða því hvort þeir eru verktakar eða launamenn? Það 

eru nokkur atriði ber að nefna í því sambandi.  

Í fyrsta lagi væri ekki eðlilegt að atvinnurekendur gætu samið sig frá þeim skyldum 

sem á þeim hvílir gagnvart starfsfólki sínu í gegnum kjarasamninga. Kjarasamningar 

hafa að geyma þýðingamikla þætti sem varða laun, vinnutíma, yfirvinnu, orlof, 

veikinda- og uppsagnarrétt svo eitthvað sé nefnt. Aðstæður launafólks gætu verið þær 

að það væri ekki mikil vinna í boði og mikið framboð af vinnuafli. Vinnuveitendur 

gætu nýtt sé neyð starfsfólksins og gert við það verktakasaminga frekar en 

ráðningarsamninga og þar af leiðandi samið sig frá því að uppfylla sjálfsögð réttindi 

starfsfólksins. 

Í öðru lagi væri ekki eðililegt að aðilar á vinnumarkaði réðu því sjálfir hvaða skatta 

og gjöld þeir greiða. Eins og fram hefur komið er skattlagning verktaka og 

launamanns gerólík og ef aðilar gætu ráðið hvora leiðina þeir færu í gegnum 

samninga, væri eflaust sú leið valin sem mundi hafa í för með sér lægri skattbyrði. Ef 

form starfsemi vægi þyngra en eðli hennar mundi það gefa þeim sem ætla sér að 

svíkja undan skatti byr undir báða vængi.  

Í þriðja lagi gætu menn dregið kostnað frá tekjum á röngum forsendum. Ef 

launamaður gerði samning um að að fá greiddar verktakagreiðslur frekar en 

launagreiðslur gæti hann dregið frá ýmsa kostnaðarliði sem væru annars ekki til 

frádráttar, svo sem bifreiðakostnað, ferðakostnað og framtalsgerð. Einnig væri hægt 

að draga hlutdeild í ýmsum óbeinum kostnaði frá tekjunum svo sem húsnæði, ljós, 

hita og síma. 

Í 40. gr og 77. gr stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er fjallað um 

skattamál. Má lesa úr þessum greinum að allir eiga að sitja við sama borð þegar 

kemur að skattheimtu. Ef skattaðilar réðu hvernig skatt þeir greiddu væru þeir út af 

aðstöðu sinni í betri stöðu en hinn almenni skattgreiðandi sem hefði ekki þetta val um 

skattmeðferð sína. Stangast það á við þann vilja sem kemur fram í stjórnarskránni að 

allir sitji við sama borð þegar kemur að skattheimtu.  
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Ef eðli hlutanna væri ekki æðra en þeir samningar sem menn gera sín á milli myndu 

aðilar á vinnumarkaði sjálfsagt seilast eftir því að fá laun sín greidd sem vexti og 

þyrftu þar af leiðandi eingöngu að greiða 10% fjármagnstekjuskatt.  
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8 Lokaorð 

Atvinnurekstur má almennt skilgreina sem sjálfstæða starfsemi, sem stunduð er með 

reglubundnum hætti og í nokkru umfangi í ekki mjög skamman tíma í þeim 

efnahagslega tilgangi að hagnast að fé. Þegar þessi skilgreining er skoðuð nánar má 

sjá, að til að starfsemi teljist atvinnurekstur þarf þremur skilyrðum að vera fullnægt 

en þau eru sjálfstæði, umfang og regluleiki sem og hagnaðartilgangur. 

Skilyrðinu um sjálfstæði er að jafnaði fullnægt ef starfsemi er innt af hendi af 

lögaðila. Þegar kannað er í skattframkvæmd hvort starfsemi sé nógu sjálfstæð er 

algengast að kannað sé hvort eintaklingur sé nógu sjálfstæður til að teljast verktaki. 

Samningur vinnuveitanda og starfsmanns skiptir ekki máli við ákvörðun hvort um 

verktaka eða launamann er að ræða, heldur vinnusamband þeirra. Ekki skiptir máli 

hvað aðilar segja sjálfir um sjálfstæðið heldur hvað verður ráðið um eðli þess af 

ýmsum ytri auðkennum starfsins. 

Í tengslum við skilyrðið um umfang og regluleika er hægt að kanna tíðni þeirra 

viðskipta sem eiga sér stað og heildartekjur starfsemi yfir ákveðinn tíma. Einnig er 

hægt að kanna heildarvirði þeirra eigna sem notað er við starfsemina. Í 

skattframkvæmd er almennt talið að þeir sem selja virðisaukaskattskylda vöru eða 

þjónustu fyrir meira en 500.000kr. á ári hafi undir höndum atvinnurekstur.   

Í skattframkvæmd er algengt að reyni á hvenær sala á notuðum bifreiðum sé orðin 

það regluleg og umfangsmikil að atvinnurekstur telst stofnaður. Í skattframkvæmd er 

almennt miðað við að atvinnurekstur telst stofnaður þegar seldar hafa verið 15 til 20 

bifreiðar á sama ári.  

Í skattframkvæmd reynir oft á mörk tómstundastarfsemi og atvinnurekstrar. Með 

tómstundastarfsemi er átt við sjálfstæða starfsemi, sem ekki er útlit fyrir, miðað við 

tegund hennar, umfang og hvernig hún er rekin, að muni geta skilað rekstrarafgangi, 

jafnvel þegar til lengri tíma er litið. Í skattframkvæmd reynir oft á það hvort 

hrossabúskapur sé tómstundastarfsemi eða atvinnurekstur. Gera þarf ríka kröfu til 

umfangs hrossabúskapar því eðli starfseminnar er á þann hátt, að hún tengist 

persónulegum þörfum þeirra sem hana stunda. Í skattframkvæmd teljast 15 hross ekki 

vera nóg.  
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Í skattframkvæmd hérlendis hefur ekki mikið reynt á hversu umfangsmikil sala 

hlutabréfa þarf að vera til að starfsemin teljist vera atvinnurekstur. Miðað við 

framkvæmdina erlendis er ekki ólíklegt að mörkin verði sett við 40 til 50 seldra 

viðskipta á ári. En ef starfsemin er innt af hendi af lögaðila er almennt talið að 

fjárfesting í öðrum félögum, eiga hluti í og njóta arðs af þeim telst vera 

atvinnurekstur. 

Starfsemi þarf að hafa þann tilgang að skila hagnaði til að geta talist atvinnurekstur. 

Ekki er skilyrði að starfsemin skili hagnaði heldur þarf viðhorf skattaðila til 

starfseminnar að vera þess eðlis að henni sé ætlað að skila hagnaði. Gefa hin hlutrænu 

skilyrði sjálfstæði, umfang og regluleiki vísbendingu um hvert viðhorf skattaðila er.  

Ástæður þess að eðli hlutanna fær ráðið í skattframkvæmd en ekki form er að í fyrsta 

lagi væri ekki eðlilegt að atvinnurekendur gætu samið sig frá þeim skyldum sem á 

þeim hvíla gagnvart starfsfólki sínu í gegnum kjarasamninga. Í öðru lagi væri ekki 

eðlilegt að aðilar á vinnumarkaði réðu því sjálfir hvaða skatta og gjöld þeir greiða. Í 

þriðja lagi gætu menn dregið kostnað frá tekjum á röngum forsendum. Í fjórða lagi 

stangast það á við þann vilja sem kemur fram í stjórnarskránni að allir sitji við sama 

borð þegar kemur að skattheimtu.  
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