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Skattlagning tekna af matsbreytingum eigna - útdráttur. 

Í þessari ritgerð er fjallað um skattlagningu tekna af matsbreytingum eigna. Skoðuð er 
hækkun á virði eigna við endurmat á varanlegum rekstrarfjármunum, gangvirðisbreyting 
fjárfestingareigna og fjármálagerninga, og hlutdeild í afkomu hlutdeildar- og dótturfélaga og 
endurmatsbreytingum þeirra.  
 
Í ritgerðinni er leitast við svara þeirri spurningu hvort félagi er heimilt að færa óinnleystan 
hagnað af matsbreytingum eigna á óráðstafað eigið fé og greiða út sem arð til hluthafa sinna, 
án þess að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu. Spurningin er samkvæmt þessu 
þríþætt. Í fyrsta lagi hvort ársreikningalögin og alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) 
heimili að hagnaður er stafar af óinnleystum breytingum til hækkunar á virði eigna í 
reikningsskilum sé færður á óráðstafað eigið fé, í öðru lagi hvort félagalögin viðurkenni 
slíkan hagnað sem hluta af arðgreiðslustofni félags og heimili að honum sé úthlutað sem arði 
til hluthafa án þess að undirliggjandi eignir hafi verið seldar og í þriðja lagi á hvort 
hagnaðurinn teljist til skattskyldra tekna hjá félaginu og hvaða reglur gilda um skattlagningu 
arðsins hjá viðtakendum.  
 
Í niðurstöðum ritgerðarinnar kemur fram að tekjur af matsbreytingum eigna falla ekki undir 
tekjusvið skattalaga, fyrr en við sölu eða innlausn á undirliggjandi eignum. Þó það sé viðtekin 
venja í félagi að skattur sé greiddur af hagnaði áður en arði er úthlutað til hluthafa, þá er það 
ekki forsenda arðgreiðslu að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu. Slík 
arðgreiðsla er hins vegar óheimil samkvæmt félagalögunum og skattleggst sem slík hjá 
viðtakanda arðsins.  
 
  



 
 

Taxation of income from changes in valuation of assets - abstract. 
 
This thesis discusses taxation of income arising from changes in valuation of assets. That is, 
revaluation of fixed assets, changes in fair value of investment properties and financial 
instruments, and profit sharing from associates and their revaluation. 
 
The question this thesis addresses is whether a company is authorized to transfer unrealized 
profit, from changes in value of assets, to retained earnings and distribute as dividends, 
without paying taxes on the income. The question is according to this threefold.  First, 
whether the Icelandic Annual Accounts Act, No. 3/2006 and the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) permits profit, arising from changes in value of assets, to be 
transferred to retained earnings. Second, whether the Icelandic Company Law recognize such 
profit and allows it to be distributed as dividends to shareholders. And third, whether the 
profit creates taxable income in the company on the one hand and how the dividend is taxed 
on the other. 
 

The conclusion is that income from valuation changes of assets is not subject to income tax, 
until the underlying assets have been sold. Though it is normal practice that the companies 
pay taxes on profit before distribution of dividends, it is not a prerequisite that income has 
previously been subject to taxation. Dividend payments of unrealized profit, are illegal under 
the Companies Act, and will be taxed as such in the hands of the shareholders. 
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1 Inngangur 

Í kjölfar upptöku og innleiðingu á alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (IFRS) á Íslandi á 

árinu 2005 jókst notkun gangvirðis (markaðsverðs) við mat á eignum og skuldum félaga 

verulega, en í stöðlunum er lögð áhersla á gangvirðisreikningsskil.  Staðlarnir heimila 

félögum að meta eignir og skuldir reglulega í samræmi við breytingar á markaðsverði þeirra.  

Aukin notkun gangvirðis hér á landi á árunum fyrir hrun ýtti undir ofmat á eignum hjá 

félögum og auðveldaði þeim að úthluta arði af óinnleystum hagnaði, sem tilkominn er vegna 

matsbreytinga eigna í reikningsskilum félaga, en slíkur hagnaður er viðurkenndur í 

stöðlunum. Þar sem hækkun á virði eignanna kann að vera tímabundin og ekki er alltaf fyrir 

hendi laust fé til að greiða út arð sóttu íslensk félög sér gjarnan lán til bankanna í aðdraganda 

efnahagshrunsins. Við skoðun á þessum málum hafa vaknað upp spurningar um ýmis 

lögfræðileg álitamál svo sem hvernig fara eigi með hækkun á virði eigna sem verður til við 

matsbreytingar í reikningsskilum félaga í skattskilum þeirra og hvort félögum er heimilt að 

greiða út arð af hagnaði sem þannig er tilkominn. 

 

Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á það hvort félagi er heimilt að færa óinnleystan 

hagnað af matsbreytingum eigna á óráðstafað eigið fé og greiða út sem arð til hluthafa sinna 

án þess að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu.  Spurningin er samkvæmt þessu 

þríþætt. Í fyrsta lagi hvort ársreikningalögin og alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) 

heimili að hagnaður er stafar af óinnleystum breytingum til hækkunar á virði eigna í 

reikningsskilum sé færður á óráðstafað eigið fé, í öðru lagi hvort félagalögin viðurkenni 

slíkan hagnað sem hluta af arðgreiðslustofni félags og heimili að honum sé úthlutað sem arði 

til hluthafa án þess að undirliggjandi eignir hafi verið seldar og í þriðja lagi hvort 

hagnaðurinn myndar skattskyldar tekjur hjá félaginu annars vegar og hvaða reglur gilda um 

skattlagningu arðsins hjá viðtakendum hins vegar.  

 

Skoðunin takmarkast við hækkun á virði eigna við endurmat varanlegra rekstrarfjármuna, 

gangvirðisbreytingar fjárfestingareigna og fjármálagerninga og hlutdeild í afkomu 

hlutdeildar- og dótturfélaga og endurmatsbreytingar þeirra. Höfundi þessarar ritgerðar er ekki 

kunnugt um að reynt hafi á þetta fyrir yfirskattanefnd eða dómstólum enn sem komið er, að 

endurmati á varanlegum rekstrarfjármunum undanskildum.  Líklegt þykir hins vegar að það 

komi til með að reyna á þetta atriði á næstu misserum. 
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Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir því þeim vandamálum sem 

færsla matsbreytinga til hækkunar á virði eigna í reikningsskilum félaga hefur skapað í 

skattskilum þeirra og í félögunum almennt. Jafnframt er gerð grein fyrir því hvernig farið 

hefur verið með óinnleystan hagnað, sem verður til við matsbreytingar eigna í 

reikningsskilum, í skattskilum félaga í gegnum tíðina og þeim aðferðum sem skotið hafa upp 

kollinum á síðustu árum.   

 

Í þriðja kafla er fjallað almennt um reikningsskil fyrirtækja og skoðuð þau ákvæði laga um 

ársreikninga og alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) er fjalla um matsbreytingar eigna og 

meðferð þeirra í reikningsskilum. Í kaflanum verður skoðað hvort reglur reikningsskilanna 

heimili að óinnleystur hagnaður sé færður á frjálst eigið fé (óráðstafað eigið fé).  

 

Í fjórða kafla er fjallað um þau lög sem í gildi eru um úthlutun verðmæta úr félögum. 

Athyglinni verður einkum beint að reglum hlutafélagalaga um úthlutun á arði og reynt að 

varpa ljósi á það hvort óinnleystur hagnaður myndar arðgreiðslustofn hjá félagi og hvort 

heimilt sé á grundvelli laganna að úthluta sem arði til hluthafa hagnaði er stafar af 

matsbreytingum eigna í reikningsskilum.  

 

Í fimmta kafla er fjallað um þau ákvæði skattalaga er varða skattskyldu tekna einstaklinga og 

lögaðila. Skoðað er hvernig haga skuli skattlagningu tekna sem myndast við matsbreytingar 

eigna í reikningsskilum hjá félagi annars vegar og hjá viðtakendum arðsins hins vegar. Leitast 

verður við að svara þeirri spurningu hvort þessar breytingar falli undir tekjusvið 

tekjuskattslaga. 

 

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar eru teknar saman helstu niðurstöður kafla þrjú til fimm 

og þeirri spurningu svarað hvort félagi er heimilt að færa óinnleystan hagnað af 

matsbreytingum eigna á óráðstafað eigið fé og greiða út sem arð til hluthafa sinna án þess að 

tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu.   
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2 Matsbreytingar eigna 

Á síðustu  árum hefur löggjafinn gert breytingar á tekjuhugtaki (tekjureglu) reikningsskilanna 

til rýmkunar og heimildir hafa verið veittar til að færa eignir til svonefnds gangverðs eða 

markaðsverðs þegar nægjanleg vissa hefur verið fyrir slíku mati. Með slíkar matsbreytingar 

hefur einkum verið farið með tvennum hætti, það er matsbreytingar á varanlegum 

rekstrarfjármunum hafa annars vegar verið færðar á sérstakan endurmatsreikning, sem er 

bundinn eiginfjárreikningur, sem ekki má ráðstafa til hluthafa fyrir en við sölu eða innlausn 

undirliggjandi eigna, og hins vegar hafa matsbreytingar á fjármálagerningum og 

fjárfestingareignum verið færðar yfir rekstrarreikning sem óinnleystar tekjur og sérstakur 

bundinn eiginfjárreikningur myndaður til að taka við þeim hluta teknanna sem flokkast sem 

óinnleystar tekjur. Í kjölfar upptöku og innleiðingu á alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

(IFRS) kom þriðja útfærslan fram. Samkvæmt henni eru matsbreytingar til hækkunar á virði 

eigna færðar eins og hverjar aðrar innleystar tekjur og síðan yfirfærðar á frjálst eigið fé og 

notaðar til að greiða út arð til hluthafa án þess að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá 

félaginu. Í umfjölluninni hér á eftir er gerð frekari grein fyrir því hvernig farið hefur verið 

með endurmat á varanlegum rekstrarfjármunum, matsbreytingar fjárfestingareigna og 

fjármálagerninga og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga í reikningsskilum og skattskilum 

félaga á síðustu árum 

 

Endurmat varanlegra rekstrarfjármuna 

Sérstakar matsbreytingar á varanlegum rekstrarfjármunum félags hafa í gegnum tíðina verið 

færðar beint á sérstakan endurmatsreikning, sem samkvæmt lögum er bundinn eiginfjár-

reikningur, sem ekki má ráðstafa til hluthafa fyrr en undirliggjandi eignir hafa verið seldar og 

matshækkun þeirra innleyst. Afskrift ber að reikna af endurmetnu verði rekstrarfjármuna og 

færa til gjalda í rekstrarreikningi og samsvarandi fjárhæð flyst þá af endurmatsreikningi yfir á 

óráðstafað eigið fé. Þegar eignir félags sæta endurmati sem ekki er fært í gegnum 

rekstrarreikning hefur venjan verið sú að færa tekjuskattsskuldbindingu vegna þeirra eigna 

samkvæmt hefðbundnum útreikningi. Þá er fundinn mismunur á eignum og skuldum 

samkvæmt reikningsskilunum annars vegar og skattalegu uppgjöri hins vegar og 

tekjuskattsskuldbindingin reiknuð út frá þeim mismun og færð til skuldar. Við sölu á 

eignunum er endurmatsreikningurinn leystur upp og færður á óráðstafað eigið fé sem heimilt 

er að ráðstafa til hluthafa í formi arðs (Leið A). 
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Mynd 1: Varanlegir rekstrarfjármunir 

 
 
Nú virðist önnur aðferð hafa litið dagsins ljós. Samkvæmt henni er endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna félags fært eins og hverjar aðrar innleystar tekjur þó svo að engin eiginleg 

sala á eignum hafi átt sér stað.  Tekjurnar eru síðan færðar af endurmatsreikningnum og yfir á 

óráðstafað eigið fé félagsins og notaðar til að greiða út arð. Þessar tekjur eru síðan bakfærðar 

í skattskilum félagsins eins og um óskattskyldar tekjur væri að ræða. Þannig verða áhrif 

teknanna á skattstofn umrædds félags engin, þrátt fyrir að tekjurnar hafi verið færðar með 

frjálsu og óbundnu eigin fé og notaðar til að greiða út arð til hluthafa (Leið B).  

  

Mat á fjármálagerningum og fjárfestingareignum 

Mat á fjármálagerningum, til dæmis á hlutabréfaeign og tilteknum fjárfestingareignum, 

annars vegar og mat á fjárfestingareignum, til dæmis fasteign sem ætluð er til útleigu hins 

vegar hefur í gegnum tíðina, verið fært yfir á rekstrarreikning sem óinnleystar tekjur og 

sérstakur bundinn eiginfjárreikningur, gangvirðisreikningur, verið myndaður til að taka við 

þeim hluta afkomunnar sem flokkast sem óinnleystar tekjur. Samhliða þessu hefur verið færð 

sérstök tekjuskattsskuldbinding í rekstrinum sem kemur til lækkunar á þeirri fjárhæð sem 

færist á gangvirðisreikninginn. Við sölu á eignunum er gangvirðisreikningurinn leystur upp 

með því að færa hann á óráðstafað eigið fé sem heimilt er að ráðstafa til hluthafa í formi arðs. 

Sá hluti matsbreytinganna sem hafði verið færður á tekjuskattsskuldbindingu flyst þá af 

tekjuskattsskuldbindingunni yfir á ógreiddan tekjuskatt til greiðslu á næsta ári þegar lagt er 

mat á þann tekjuskatt í heild sinni sem þá kemur til greiðslu (Leið A).    
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Mynd 2: Fjármálagerningar og fjárfestingareignir 

 
 

Nú virðist önnur aðferð hafa litið dagsins ljós. Samkvæmt henni er mat á fjármálagerningum 

félags fært eins og hverjar aðrar innleystar tekjur þó svo að engin eiginleg sala á eignum hafi 

átt sér stað. Þær tekjur sem með þessum tilgreinda hætti eru færðar í rekstrarreikning 

félagsins eru síðan fluttar ósundurgreindar ásamt öðrum tekjuafgangi rekstrarreiknings í lok 

hvers árs af gangvirðisreikningnum og yfir á óráðstafað eigið fé og notaðar til að greiða út 

arð. Tekjurnar eru síðan bakfærðar í skattskilum félagsins eins og um óskattskyldar tekjur 

væri að ræða. Þannig verða áhrif teknanna á skattstofn umrædds félags engin, þrátt fyrir að 

tekjurnar hafi verið færðar með frjálsu og óbundnu eigin fé og notaðar til að greiða út arð til 

hluthafa (Leið B). 

 

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga birtist þannig að tekjur eins félags A eru færðar til tekna 

í reikningsskilum annars félags B með þeim hætti að þær eru fluttar yfir rekstur og á 

óráðstafað eigið fé B án þess að hafa áður hlotið skattlagningu hjá félagi A eins og gerist um 

tekjur almennt og síðan er tekjunum úthlutað í arð til hluthafa B.  Í sinni einföldustu mynd þá 

er með þessari aðferð verið að færa tekjur dóttur- og/eða hlutdeildarfélags, sem ekki eru 

orðnar til (óinnleystar) í rekstri félagsins, til móðurfélagsins sem síðan úthlutar þeim til 

hluthafa sinna í formi arðs án þess að þær hafi áður sætt skattlagningu hjá dóttur- og/eða 

hlutdeildarfélaginu.  

 

Afleiðingar 

Þar sem alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir líta á óinnleystan ágóða af matsbreytingum eigna 

sem tekjur þá hafa forsvarsmenn sumra félaga talið sér heimilt að úthluta arði af hagnaði sem 

stafar af slíkum tekjum. Sú staða kann einnig að koma upp að þrátt fyrir að tap hafi orðið af 

reglulegri starfsemi félags, sem valið hefur að nota gangvirðislíkanið við mat á eignum 
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sínum, sýnir það hagnað í rekstrarreikningi vegna þess að óinnleysti hagnaðurinn af 

eignunum er hærri en sem nemur tapinu af reglulegri starfsemi félagsins. Vandinn í þessu er 

hins vegar sá að slíkur hagnaður kann að vera tímabundinn og getur sem slíkur auðveldlega 

gengið til baka strax á næsta fjárhagsári vegna breytinga á rekstrarumhverfinu. Óþarft ætti að 

vera að tíunda afleiðingar þess þegar eigið fé félaga er blásið út með  þessum hætti, fénu 

síðan úthlutað sem arði til hluthafa, en síðan verða neikvæðar matsbreytingar eða eignir 

félagsins, hvort heldur fjárfestingareignir eða aðrar eignir, lækka í verði. Þá er búið að 

ráðstafa hækkunum til hluthafa og ef til vill er þá ekkert eftir í sjóðum félagsins til greiðslu 

skulda þess eða til annarra nauðsynlegra ráðstafana í þágu rekstrar félagsins. Miklum 

erfiðleikum getur einnig verið bundið og í mörgum tilvikum ómögulegt, að sækja í hendur 

hluthafa þá fjármuni sem þannig kunna að hafa verið hafðir af  félaginu.  

  



7 
 

3 Um matsbreytingar eigna í reikningsskilum 

Í þessum kafla er fjallað almennt um reikningsskil fyrirtækja  og  skoðuð þau ákvæði  laga 

um ársreikninga, nr. 3/2006 og alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS) er fjalla um mats-

breytingar eigna og meðferð þeirra í reikningsskilum. Í kaflanum verður einnig þeirri 

spurningu svarað hvort reglur reikningsskilanna heimili að óinnleystur hagnaður sé færður á 

frjálst eigið fé (óráðstafað eigið fé). Áður en að meginefni kaflans kemur verður hins vegar 

gerð stutt grein fyrir lagaumhverfi reikningsskilanna, hlutverki þeirra og tilgangi, auk þess 

sem nokkur lykilhugtök verða skilgreind og vikið að gangvirðisreikningsskilum. 

 

3.1 Almennt 

Reikningsskil fyrirtækja á Íslandi byggjast á fyrirmælum ýmissa laga, svo sem laga um 

bókhald,  nr. 51/1968, laga um ársreikninga,  nr. 144/1994, laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, 

og ákvæðum alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS). Megintilgangurinn með gerð reiknings-

skila er að veita notendum þeirra eða haghöfum eins og þeir eru stundum kallaðir upplýsingar 

um fjárhagsstöðu, rekstrarárangur og breytingar á fjárhagslegri skipan fyrirtækja.  Því er 

mikilvægt að upplýsingarnar séu gagnlegar fyrir notendur þeirra, en í því felst að þær séu 

skiljanlegar, skipti máli, áreiðanlegar og samanburðarhæfar. Á grundvelli upplýsinganna geta 

þeir betur dæmt um hæfi viðkomandi fyrirtækis til þess að ávaxta eigið fé og hæfni 

forráðamanna þess til að reka það. Þrátt fyrir að reikningsskil snúist um staðreyndir liðins 

tíma en ekki um framtíðarhorfur eru þau engu að síður stundum notuð til þess að spá fyrir um 

framtíðina.1  Reikningsskil atvinnurekstrar hér á landi mótast mjög af ákvæðum skattalaga.  

 

Tekjuhugtak reikningsskila 

Meginreglur reikningsskila byggja á því að tekjur séu mismunur söluverðs og upphaflegs 

kostnaðarverðs.2 Þær verða til við eignaaukningu og/eða lækkun skulda á tilteknu tímabili 

vegna sölu á vörum eða þjónustu eða vegna annarra viðskipta.  Slíkar tekjur eru flokkaðar 

sem innleystar tekjur í reikningsskilum.3 Á síðustu árum hefur löggjafinn gert breytingar á 

tekjuhugtaki reikningsskilanna með því að heimila að eignir séu færðar til svonefnds 

gangverðs eða markaðsverðs þegar nægjanleg vissa hefur verið fyrir slíku mati og hækkunin 

á mats-/gangverðinu hefur síðan verið færð yfir rekstur. Tekjur sem myndaðar eru með færslu 

                                                           
1 RR-1 Grundvöllur reikningsskila. (Reikningsskilaráð 30. mai 1994) <http://www.fle.is/fle/upload/files/faglegt_ 
efni/rr_1_grundvollur_reikningsskila.pdf> skoðað 1. nóvember 2011, 1. 
2 Sama heimild 6. 
3 Sama heimild 10. 
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matsbreytinga eigna eða viðskiptavildar til hækkunar eru flokkaðar sem óinnleystar tekjur í 

reikningsskilum.4 Slíkar tekjur eru ekki orðnar til í félagi og verða það ef til vill aldrei.  

 

Hagnaðarhugtak reikningsskila 

Samkvæmt hagnaðarhugtaki reikningsskilanna, eins og það birtist í ársreikningalögunum, sbr. 

2. mgr. 24. gr. laga um bókhald, nr. 145/1994, sbr. einnig 10. gr. og 17. gr. laga um 

ársreikninga, nr. 3/2006, er „hagnaður“ jákvæður mismunur heildartekna og heildargjalda 

sem verður til á reikningsári samkvæmt niðurstöðu rekstrarreiknings sem færður hefur verið í 

samræmi við lög og góðar reikningsskilavenjur. Í 2. mgr. 23. gr. laga um bókhald, nr. 

145/1994, kemur fram að í rekstrarreikningi skuli á kerfisbundinn hátt sýna heildartekjur og 

heildargjöld þannig sundurliðuð, að reikningurinn gefi skýra mynd af rekstrarafkomunni á 

reikningsárinu í samræmi við góða reikningsskilavenju.  

 

Við mælingu á hagnaði er gerður samanburður á stöðu rekstrar á ákveðnu tímabili, sem 

venjulega afmarkast af einu ári. Jafnvel þó að eignirnar séu nákvæmlega þær sömu við 

upphaf og lok tímabilsins, þá þýðir það ekki að hvorki hafi orðið hagnaður né tap af 

rekstrinum, vegna þess að markaðsvirði eignanna kann að hafa breyst á tímabilinu.5 Ef 

heildareignir rekstrarins á þessum tveimur tímapunktum eru bornar saman, þá lýsir hækkunin 

á virði eignanna sem sést á seinni tímapunktinum (að því gefnu að hvorki hafi verið lagðir inn 

né teknir út fjármunir úr rekstrinum á tímabilinu) þeim hagnaði sem varð af rekstrinum á 

tímabilinu.6  

 

3.2 Ársreikningalög 

Núgildandi lög um ársreikninga nr. 3/2006 byggja að stofni til á eldri lögum um sama efni 

sem sett voru á árinu 1994 í framhaldi af aðild okkar að Evrópska efnahagssvæðinu (EES), en  

samningurinn um EES gerði ráð fyrir að íslenskri löggjöf um bókhald og ársreikninga yrði 

breytt til samræmis við tilskipanir Evrópusambandsins (EB). Með setningu laga nr. 144/1994 

um ársreikninga urðu til fyrstu heildarlög um ársreikninga á Íslandi, en fram til þess tíma 

                                                           
4 Stefán Svavarsson, „Hvenær má greiða arð?“ Morgunblaðið 27. ágúst 2009, Hvaða hagnað skal miðað við, 2. 
mgr., 10 <http://www.fbo.is/files/Frettirog  tilkynningar/Frettir/ StefanSvArdur.pdf> Skoðað 1. ágúst 2011 
5 Wai-Meng Chan, S. Susela Devi, Sai-Leong Lee and Kok-Thye Ng, „Convergence to international financial 
reporting standards (IFRS): The need to tighten the rule on divisible profit.“ (2010) African Journal of Business 
Management 4, 3588, 3595. 
6 Sama heimild 3589-3590. 



9 
 

voru ákvæði um ársreikninga einungis að finna í lögum um bókhald frá árinu 1968 og í 

lögum um hlutafélög og lögum um samvinnufélög frá árinu 1978.7   

 

Í lögum um hlutafélög nr. 32/1978 var að finna sérstakan ársreikningskafla, en kaflinn var 

felldur úr lögunum við setningu ofangreindra laga um ársreikninga. Á gildistíma þessara laga 

var ekki heimilt að færa tekjur vegna matsbreytinga á eignum og skuldum líkt og nú er 

heimilt samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum.8 Við samningu laga nr. 144/1994 um 

ársreikninga var einkum horft til  danskra laga um ársreikninga.9 Í athugasemdum við 2. gr. 

laganna sem fylgdi frumvarpi því er varð að lögum nr. 28/2004 um breytingar á þágildandi 

lögum nr. 144/1994 um ársreikninga kemur fram að verðbreytingar sem eru færðar á 

rekstrarreikning og þannig sem hluti af rekstrarafkomu á eigið fé í efnahagsreikningi hafi 

áhrif á heimildir félaga til greiðslu arðs til hluthafa og aðrar heimildir til ráðstöfunar eigin 

fjár. Þar sem meginreglan er að félag ráðstafi ekki eigin fé fyrr en tekjur þess eru í hendi sé 

þýðingarmikið að vel sé skilgreint hvaða verðbreytingar skuli færðar á rekstrarreikning og 

hvaða breytingar séu færðar beint á gangvirðisreikning meðal eigin fjár. Í athugasemdum 

segir ennfremur að sé þess ekki gætt að skilgreina vel hvernig færslu umræddra verðbreytinga 

skuli háttað geti félag ráðstafað hagnaði vegna framtíðarvæntinga, sem aftur kann að leiða til 

þess að þegar tekjur eru að lokum í hendi félagsins, svo sem við sölu, séu þær aðrar og lægri 

en voru í fyrri uppgjörum félagsins.10  

 

Með lögum nr. 45/2005, voru gerðar viðamiklar breytingar á lögum nr. 144/1994 um 

ársreikninga, til samræmis við reglugerð Evrópusambandsins nr. 1606/2002, sem heimilar   

félögum að nota alþjóðlega reikningsskilastaðla við gerð ársuppgjörs síns. Markmiðið með 

þessum breytingum var að auðvelda íslenskum félögum að bera sig saman við félög á 

Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og innan Evrópubandalagsins (EB).11 Meðal þeirra 

grundvallarbreytinga sem lögin höfðu í för með sér er að bókfært verð varanlegra 

rekstrarfjármuna er gangvirði þeirra eða markaðsverð, en þetta virði er, eins og fram kemur 

síðar í kaflanum, ákvarðað með úttekt sem sérfróðir og hæfir matsmenn inna venjulega af 

hendi.  

 
                                                           
7  Alþt. 1994, A-deild, þskj. 73 - 73. mál, athugasemdir, mgr. 2. 
8 Stefán Svavarsson, „Hvenær má greiða arð?“ Morgunblaðið 27. ágúst 2009, Hvaða hagnað skal miðað við, 2. 
mgr., 10 <http://www.fbo.is/files/Frettir ogtilkynningar/Frettir/ StefanSvArdur.pdf> Skoðað 1. ágúst 2011. 
9 Alþt.1994, A-deild, þskj. 73 - 73. mál, athugasemdir, mgr. 6. 
10  Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 593-427. mál, athugasemdir við 2. gr. 
11 Alþt.2004-2005, A-deild, þskj.734 - 480. mál, athugasemdir, kafli 4. 
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Ákvæði ársreikningslaga nr. 3/2006 leggja meðal annars þá skyldu á stjórnendur félaga að 

semja ársreikning fyrir hvert reikningsár, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna.  Ársreikningurinn skal 

hafa að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi ásamt skýringum auk 

skýrslu stjórnar. Í 4. gr. laganna kemur fram að reikningsárið skuli vera tólf mánuðir og 

miðast við mánaðamót. Samkvæmt 5. gr. laganna skal semja ársreikning í samræmi við þau 

lög, reglugerðir og settar reikningsskilareglur þannig að hann gefi glögga mynd af afkomu 

félags, efnahag og breytingu á handbæru fé þess. Í skilgreiningum í 2. gr. laganna kemur fram 

að settar reikningsskilareglur séu reglur sem reikningsskilaráð gefur út og alþjóðlegir 

reikningsskilastaðlar. Í IV. kafla laganna er að finna ákvæði um matsreglur eigna og meðferð 

þeirra í reikningsskilum.  

 

3.3 Ákvæði ársreikningalaga 

Í þessum hluta er fjallað um almennt um ársreikningalögin og þau ákvæði laganna sem snúa 

að matsreglum eigna og meðferð þeirra í reikningsskilum. Athyglinni verður einkum beint að 

þeim greinum laganna sem kunna að hafa áhrif á stærð þess stofns sem er í boði við úthlutun 

á arði.  

 

3.3.1 Endurmat varanlegra rekstrarfjármuna 

Í 1. mgr. 29. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006 er fjallað um mat á fastafjármunum.  Þar 

kemur fram sú meginregla laganna að fastafjármuni skuli eigi meta til eignar við hærra verði 

en kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði 

viðkomandi eignar og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand. 

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. laganna er félögum skylt að færa niður verð varanlegra 

rekstrarfjármuna ef markaðsverð þeirra er lægra en bókfært verð þeirra og ekki er talið að það 

gangi til baka. Ef þær ástæður sem voru fyrir verðlækkuninni eru ekki lengur fyrir hendi, þá á 

að færa verðið til fyrra horfs. Það sama gildir um áhættufjármuni og langtímakröfur, það er ef 

markaðsverð þeirra er lægra en bókfært verð skal styðjast við markaðsverðið og niðurfæra 

fjármunina og kröfurnar. Gera skal grein fyrir þessum matsbreytingum í rekstrarreikningi.  

 

Félögum er heimilt samkvæmt 1. mgr. 31. gr. laganna að endurmeta varanlega rekstrar-

fjármuni sína, aðra en þá sem um ræðir í 36. og 39. gr., ef markaðsverð fastafjármunanna er 

talið verulega hærra en bókfært verð þeirra af ástæðum sem eru taldar varanlegar. Slíkar 

matsbreytingar skal samkvæmt 2. mgr. 31. gr. færa á sérstakan endurmatsreikning meðal 

eigin fjár, en reikninginn er einungis heimilt að leysa upp til jafns við fjárhæð árlegra 
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afskrifta sem og ef hin endurmetna eign er seld, tekin úr notkun eða fullafskrifuð, svo og ef 

forsendur fyrir endurmatinu eru ekki lengur fyrir hendi, sbr. 3. mgr. 31. gr. Í skýringum með 

ársreikningi skal veita upplýsingar um mat á einstökum liðum ársreikningsins, þar á meðal 

þeim aðferðum sem beitt er við sérstakt endurmat fastafjármuna og afskriftir þeirra og skulu 

hreyfingar á endurmatsreikningi sundurliðaðar sbr. 4. og 5. mgr. 31. gr. og 1. mgr. 44. gr. 

laga um ársreikninga, nr. 3/2006. Þetta felur það einnig í sér að óheimilt er að úthluta þeim 

sjóði, sem stafar af matsbreytingum fastafjármuna, er fellur undir ofangreind ákvæði 29. og 

31. gr. laga nr. 3/2006, til hluthafa í formi arðs.   

 

3.3.2 Mat á fjármálagerningum 

Í 1. mgr. 36. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006 kemur fram að heimilt sé að meta til 

gangvirðis fjármálagerninga hafi þeirra verið aflað í þeim tilgangi að selja aftur eða til að 

hagnast á skammtímaverðbreytingum. Ef heimildin sé notuð skuli meta til gangvirðis 

skuldbindingar sem tengjast afleiðusamningum eða loforði um afhendingu fjármálagerninga 

sem enn eru ekki í eigu viðkomandi félags. Einnig megi meta eignir og skuldbindingar, sem 

þeim tengjast, á gangvirði þegar þessar eignir og skuldbindingar uppfylli kröfur um 

áhættuvörn í skilningi settra reikningsskilareglna og skuli slíkar eignir og skuldbindingar 

metnar til gangvirðis eins og krafist er í þeim reikningsskilum. 

 

Fram kemur í 1. mgr. 37. gr. að mat á fjármálagerningum og skuldbindingum til gangvirðis 

samkvæmt 36. gr. skuli vera í samræmi við settar reikningsskilareglur. Samkvæmt ákvæðinu 

er einungis er heimilt að beita slíku mati að því tilskyldu að matið byggi á áreiðanlegum 

upplýsingum um gangvirði viðkomandi eigna. Í 2. mgr. 37. gr. laganna kemur fram að 

gagnvirðið skuli ákvarðað með tilliti til markaðsverðs þeirra fjármálagerninga sem séu á 

virkum markaði, markaðsverðs undirliggjandi þátta í viðkomandi fjármálagerningi ef 

viðkomandi fjármálagerningur sé ekki skráður á markaði og virðis sem reiknað sé út með 

almennum viðurkenndum matslíkönum eða matsaðferðum fyrir þær eignir sem ekki séu á 

markaði.  Ef ekki sé hægt að meta þessar eignir eða skuldbindingar til gangvirðis samkvæmt 

framangreindum aðferðum skuli matið byggjast á kostnaðarverði skv. 29. gr.  

 

Þær breytingar á virði fjármálagerninga og skuldbindinga sem metnar eru í samræmi við 37. 

gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006, skal samkvæmt 1. mgr. 38. gr. sömu laga færa á 

rekstrarreikning. Slíkar breytingar skal þó samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 38. gr. laganna færa 

beint á gangvirðisreikning, sem færður er með eigin fé, eigi skilyrði 1.-3. tölul. greinarinnar 
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við.  Með vísan til samanburðarskýringar á ákvæðum 36.-38. gr. laganna og gagnályktunar út 

frá 1. málsl. 2. mgr. 38. gr. þá þykir ljóst að færa skuli umræddar breytingar á 

rekstrarreikning og þaðan á sérstakan gangvirðisreikning innan eigin fjár.  Í 4. mgr. 38. gr. 

kemur fram  að þennan reikning skuli leysa upp til jafns við framkomnar breytingar á 

viðkomandi eign þegar hún sé seld eða innleyst eða ef forsendur fyrir verðbreytingunni séu 

ekki lengur fyrir hendi.  

 

3.3.3 Matsbreytingar fjárfestingareigna 

Í 1. mgr. 39. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006 er kveðið á um að „Félög, sem eru með 

starfsemi á sviði fjárfestinga í fjárfestingaeignum, megi meta eignir sínar og skuldbindingar, 

sem þeim tengjast innan þessarar starfsemi, til gangvirðis.“ Með fjárfestingareign er 

samkvæmt ákvæðinu átt við eign sem ætluð er til öflunar tekna, svo sem til útleigu en ekki til 

notkunar í rekstri félags.  Ákvæðið tekur til fjárfestinga í fjárfestingareignum, svo sem 

fasteignum og öðrum slíkum eignum, sbr. 2. mgr. sömu lagagreinar. Samkvæmt 4. mgr. 39. 

gr. skal fara með mat á eignunum í samræmi við ákvæði 37. gr. laganna, sem fjallar um mat á 

fjármálagerningum og skuldbindingum til gangvirðis.  Samkvæmt 1. mgr. 37. gr. er einungis 

er heimilt að beita slíku mati að því tilskyldu að matið byggi á áreiðanlegum upplýsingum um 

gangvirði viðkomandi eigna. Í 2. mgr. 37. gr. laganna kemur fram að gagnvirði skuli 

ákvarðað með tilliti til markaðsverðs þeirra fjármálagerninga sem séu á virkum markaði, 

markaðsverðs undirliggjandi þátta í viðkomandi fjármálagerningi ef viðkomandi 

fjármálagerningur sé ekki skráður á markaði og virðis sem reiknað sé út með almennum 

viðurkenndum matslíkönum eða matsaðferðum fyrir þær eignir sem ekki séu á markaði.  Ef 

ekki sé hægt að meta þessar eignir eða skuldbindingar til gangvirðis samkvæmt 

framangreindum aðferðum skuli matið byggjast á kostnaðarverði skv. 29. gr.  

 

Fara skal með matsbreytingar fjárfestingareigna, sem metnar eru í samræmi við 37. gr., 

samkvæmt 1. mgr. 38. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006. Slíkar breytingar skal samkvæmt 

1. málsl. 2. mgr. 38. gr. laganna færa beint á gangvirðisreikning, sem færður er með eigin fé, 

eigi skilyrði 1.-3. tölul. greinarinnar við. Með vísan til samanburðarskýringar á ákvæðum 37.-

39. gr. laganna og gagnályktunar út frá 1. málsl. 2. mgr. 38. gr. þá þykir ljóst að færa skuli 

umræddar breytingar á rekstrarreikning og þaðan á sérstakan gangvirðisreikning innan eigin 

fjár.  Í 4. mgr. 38. gr. kemur fram  að þennan reikning skuli leysa upp til jafns við 

framkomnar breytingar á viðkomandi eign þegar hún sé seld eða innleyst eða ef forsendur 
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fyrir verðbreytingunni séu ekki lengur fyrir hendi. Samkvæmt 5. mgr. 39 . gr. skal 

matsbreytingin færð á rekstrarreikning.  

 

3.3.4 Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 

Samkvæmt 4. tölul. 2. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006 er hlutdeildarfélag „félag, þó ekki 

dótturfélag, sem annað félag og dótturfélög þess eiga verulegan eignarhlut í eða hafa myndað 

varanleg tengsl við í þeim tilgangi að hafa áhrif á rekstur þess; félag er talið eiga verulegan 

eignarhlut ef það og dótturfélög þess eiga a.m.k. 20%  eignarhlut í öðru félagi.“ Samkvæmt 1. 

mgr. 40. gr. sömu laga ber móðurfélögum að færa eignarhluti í hlutdeildar- og dótturfélögum 

sínum til eignar samkvæmt hlutdeildaraðferðinni svokölluðu, en samkvæmt þeirri aðferð er 

hlutdeild móðurfélagsins í hagnaði og tapi hlutdeildarfélaga þess færð í rekstrarreikning og 

hlutdeild í öðrum breytingum á eigin fé færð á sérstakan endurmats-reikning á meðal eigin 

fjár. Í vissum tilvikum er þó heimilt samkvæmt greininni að styðjast við kostnaðarverð að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Í 2. mgr. sömu greinar er kveðið á um hlutdeildaraðferðina 

sem meginreglu.  

 

Um beitingu hlutdeildaraðferðarinnar segir í 1. mgr. 41. gr. laganna að færa skuli hlutdeild 

móðurfélagsins í rekstrarárangri hlutdeildarfélagsins til tekna eða gjalda sem áhrif dóttur- og 

hlutdeildarfélaga í rekstrarreikningi, en hlutdeild í endurmatsbreytingum á endurmats-

reikning. Þetta þýðir með öðrum orðum að skylt er að færa hlutdeild í endurmatsbreytingum 

sem færðar eru yfir eigið fé á sérstakan endurmatsreikning, sem er bundinn 

eiginfjárreikningur, en hlutdeild rekstrarafkomu tengdra félaga skal færa í gegnum 

rekstrarreikning og þaðan á eigið fé félagsins. Í greininni kemur ekki fram á hvaða reikning 

innan eiginfjár skuli færa hlutdeildina. 

 

3.3.5 Samantekt 

Samkvæmt ákvæðum laga um ársreikninga, nr. 3/2006 skal færa matsbreytingar varanlegra 

rekstrarfjármuna og hlutdeild í endurmatsbreytingum hlutdeildarfélaga á sérstakan 

endurmatsreikning meðal eigin fjár, í samræmi við upplýsingarnar í töflu 1 hér að neðan. Þær 

breytingar sem færðar eru beint á endurmatsreikning mynda eðli máls samkvæmt ekki 

arðgreiðslustofn félagsins og það sama er að segja um þær breytingar sem færðar eru á 

gangvirðisreikning í gegnum rekstur þó svo að þær kunni að hafa myndað hagnað hjá 

félaginu.  
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Tafla 1: Færsla matsbreytinga samkvæmt ársreikningalögunum 

Matsbreytingar 
Ársreikn- 

ingalög 
Rekstrar- 
reikningur 

Endurmats- 
reikningur 

Gangvirðis- 
reikningur 

Eigið 
fé 

Matsbreytingar varanlegra rekstrarfjármuna 29.-31. gr.   x     

Fjármálagerningar  36.-38. gr. x   x   

Matsbreytingar fjárfestingareigna 37.-39. gr.  x   x 

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 41. gr. x x 

Hlutdeild í endurmatsbr.hlutdeildarfélaga 41. gr.   x 

 
 
3.4 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (e. International Financial Reporting Standards, IFRS) urðu 

að lögum á Íslandi við innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 

í íslensk lög, en þar er kveðið á um upptöku staðlanna á árinu 2005. Alþjóðlegir 

reikningsskilastaðlar eru staðlar og túlkanir sem samanstanda af alþjóðlegum reiknings-

skilastöðlum (IFRS), alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (e. International Accounting 

Standards, IAS) og túlkunum alþjóðlegu túlkunarnefndarinnar um reikningsskil (e. 

International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC).12 Alþjóðlega reiknings-

skilaráðið (e. International Accounting Standards Board, IASB) ber ábyrgð á samningu 

staðlanna og þróun.13  

 

Megintilgangurinn með samningu og innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla er reyna að 

tryggja m.a. skiljanleika, mikilvægi, áreiðanleika og samanburðarhæfni þeirra upplýsinga 

sem birtast í ársreikningum félaga. Stöðlunum er jafnframt ætlað að stuðla að skilvirkum og 

kostnaðarhagkvæmum fjármagnsmarkaði, auka samanburðarhæfni fyrirtækja, viðhalda trausti 

á fjármálamörkuðum og vernda hagsmuni fjárfesta.14  

 

Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 er mælt fyrir um að öll félög sem 

skráð eru í kauphöllum í einhverju aðildarríkja sambandsins skuli ganga frá 

samstæðureikningum sínum í samræmi við eitt safn alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS).  

Öll íslensk félög sem eru með skráð hlutabréf á skipulögðum verðbréfamarkaði (Kauphöll 

                                                           
12 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 1.11, 226. 
13 Sigurður Þórðarson. „Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á Íslandi.“ (Ríkisendurskoðun 28. september 
2004). <http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-erindi-sth.pdf> skoðað 
5. nóvember 2011, 1. 
14 Sama heimild 2. 
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Íslands) hafa frá byrjun árs 2005 þurft að fylgja stöðlunum við gerð og framsetningu 

reikningsskila og það sama gildir um félög sem hafa frá árinu 2007 skráð skuldabréf  á 

skipulögðum verðbréfamarkaði. Samhliða þessu hafa einnig  mörg óskráð félög á 

hlutabréfamarkaði óskað eftir og fengið heimild til að beita stöðlunum við gerð og 

framsetningu reikningsskila sinna.15 Félag sem hyggst beita alþjóðlegum reikningsskila-

stöðlum ber að tilkynna ársreikningaskrá fyrir upphaf  viðkomandi reikningsárs um þá 

ákvörðun, sbr. 3. mgr. 92. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006.  

 

3.4.1 Gangvirðisreikningsskil 

Í samræmi við ákvæði alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna (IFRS) er félögum eftir atvikum 

heimilt eða skylt að meta eignir og skuldir sínar á gangvirði, en það er sú fjárhæð sem unnt er 

að skipta eign á í armslengdarviðskiptum16 viljugra og upplýstra aðila. Í viðbótum A við 

IFRS staðal 1 (Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla) er að finna ítarlegri skilgreiningu á 

hugtakinu gangvirði sem „Fjárhæðin sem fengist fyrir eign eða gera mætti upp skuld með í 

viðskiptum ótengdra aðila sem eru upplýstir og fúsir til viðskiptanna.“ 17  

 

Beiting gangvirðis við mat á eignum og skuldum fylgir ákveðnu stigveldi sem endurspeglar 

markaðsaðstæður á uppgjörsdegi.  Í fyrsta lagi er notast við skráð verð á virkum markaði yfir 

sambærilegar eignir. Séu slíkar upplýsingar ekki fyrir hendi má í öðru lagi taka mið af 

viðskiptum á virkum markaði með annars konar eignir og er verð aðlagað að þeirri eign sem 

verið er að meta. Í þriðja lagi er heimilt að beita aðferðum sem ekki byggja á fyrirliggjandi 

markaðsgögnum,18 svo sem innra virði eða núvirðingu á framtíðarfjárflæði. Gangvirðið er 

ekki aðeins notað við upphaflegt mat á virði eignanna og skuldanna, heldur einnig við síðara 

mat á virði þeirra.   

 

                                                           
15 Sigurður Þórðarson. „Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á Íslandi.“ (Ríkisendurskoðun 28. september 
2004) <http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-erindi-sth.pdf> skoðað 5. 
nóvember 2011, 3. 
16 Með armslengd er átt við að tengdir aðilar hagi viðskiptum sínum með sama hætti og um ótengda aðila væri 
að ræða. Í því felst til dæmis að viðskiptakjör séu sambærileg við það sem gerist á frjálsum markaði.  Sjá nánar 
Ágúst Karl Guðmundsson. „Milliverðlagning“ í Viðar Már Matthíasson (ritstj.) Ritröð Lagastofnunar Háskóla 
Íslands 2. (Háskólaútgáfan 2006) 11. 
17 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, skilgreiningar á hugtökum, gangvirði, 292. 
18 A Guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2009: Including the full text of the 
Standards and Interpretations and accompanying documents issued by the International Accounting Standards 
Board as approved at 1 July 2009 with extinsive crossreferences and other annotations. (IASC Foundation 
Education 2009), IFRS 7.27A, 758. 
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Markaður telst virkur ef um er að ræða einsleitar vörur, opinbert verð er fáanlegt frá kauphöll 

eða öðrum óháðum aðila og verðið endurspeglar raunveruleg og regluleg markaðsviðskipti á 

milli ótengdra aðila.19 Þetta þýðir með öðrum orðum að allar þær upplýsingar er máli kunna 

að skipta séu til staðar og endurspeglist í matinu á viðkomandi eignum. Í fjarveru skilvirks 

markaðar þarf að áætla gangvirðið sem aftur kann að leiða til óáreiðanlegri upplýsinga þar 

sem hætta er á að stjórnendur kunni að hafa óæskileg áhrif á upplýsingarnar. Notkun 

gangvirðismælikvarða getur einnig að haft áhrif á efnahagsreikninginn og rekstrar-

reikninginn, sem aftur kann að hafa neikvæð áhrif frammistöðu fyrirtækisins.20   

 

Þegar viðskipti eru með eign eða skuld á virkum markaði, þá er uppgefið verð notað sem 

gangvirði umræddrar eignar eða skuldar. Sé eignin ekki skráð á virkum markaði, þá er 

gangvirðið metið út frá fyrirliggjandi markaðsupplýsingum. Þegar hvorki er virkum markaði 

né áreiðanlegum markaðsupplýsingum til að dreifa, ætti hins vegar skv. Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu (IASB) ekki að beita gangvirðislíkani við mat á fjáreignum eða 

fjárskuldum. Í þeim tilvikum þegar  engar vísbendingar eru um gangverð á markaði ætti að 

horfa til annarra aðferða, s.s. kostnaðarverðsaðferðar sbr. staðallinn IAS 39, (Fjármála-

gerningar: Skráning og mat), eða þeirra aðferða sem lýst er í IAS 16 (Varanlegir 

rekstrarfjármunir), og notaðar eru við endurmat sérhæfðra rekstrarfjármuna.21 Þó svo að 

gangvirðisreikningsskil séu stundum talin gefa betri og þýðingarmeiri upplýsingar en 

hefðbundin kostnaðarverðsreikningsskil, þá kunna þau að leiða til aukins kostnaðar fyrir 

fjárfesta þar sem hætta er á því að eignir séu ekki metnar af nógu mikilli nákvæmni til að 

matið hjálpi notendum reikningsskilanna við að taka upplýstar ákvarðanir um fjárhagsstöðu 

fyrirtækisins og væntar framtíðartekjur. 

 

3.5 Ákvæði alþjóðlegra reikningsskilastaðla 

Í þessum hluta er annars vegar að finna umfjöllun um alþjóðlegu reikningsskilastaðlana og 

hins vegar umfjöllun um matsbreytingar eigna í stöðlunum. Athyglinni verður beint að  þeim 

stöðlum sem geta haft áhrif á stærð þess stofns sem er í boði við úthlutun á arði.  Þeir eru IAS 

16 (Varanlegir rekstrarfjármunir), IAS 28 (Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum), IAS 39 

                                                           
19 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 36.6, 436. 
20 Wai-Meng Chan, S. Susela Devi, Sai-Leong Lee and Kok-Thye Ng, „Convergence to international financial 
reporting standards (IFRS): The need to tighten the rule on divisible profit.“ (2010) African Journal of Business 
Management 4, 3588,  3594. 
21 Sama heimild 3594. 
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(Fjármálagerningar: Skráning og mat), IFRS 9 (Fjármálagerningar), sem kemur í staðinn fyrir 

IAS 39 á árinu 2015 og IAS 40 (Fjárfestingareignir).  

 
3.5.1 IAS 16 Varanlegir rekstrarfjármunir  

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 16 kveður á um reikningshaldslega meðferð á 

varanlegum rekstrarfjármunum, en varanlegir rekstrarfjármunir eru skilgreindir sem 

„efnislegar eignir sem eru í eigu félags og ætlaðar eru til nota í framleiðslu eða til afhendingar 

á vörum eða þjónustu, til útleigu eða í stjórnunartilgangi og eru ætlaðar til nota lengur en eitt 

tímabil.“  Um er að ræða eignir sem notaðar eru af eigendum sínum.22 Samkvæmt staðlinum 

er félagi heimilt að velja um tvær mismunandi reikningsskilaaðferðir við mat á varanlegum 

rekstrarfjármunum sínum, þ.e. endurmatslíkan eða kostnaðar-verðslíkan.23 Ákveði félagið að 

beita endurmatslíkaninu mælir staðallinn fyrir um að gangverð lands og bygginga sé byggt á 

úttekt á gögnum um markaðinn sem sérfróðir og hæfir matsmenn inna af hendi.24  Þegar 

engar vísbendingar eru fyrir hendi um gangverð á markaði vegna þess hve sérhæfður 

viðkomandi rekstrarfjármunur er, má við endurmatið nota tekjuaðferðina eða endurstofn-

verðsaðferðina með tilliti til afskrifta.25   

 

Í staðlinum er ekki gerð krafa  um að varanlegu rekstrarfjármunirnir  séu endurmetnir á 

hverju fjárhagsári ef gangvirðið hefur tekið óverulegum breytingum.26 Sé liðurinn hins vegar 

endurmetinn skal endurmeta í heild hvern eignaflokk varanlegra rekstrarfjármuna þannig að 

sambærilegar eignir fái allar samskonar mat. Sé endurmatið jákvætt er hækkunin færð beint á 

sérstakan endurmatsreikning á meðal eigin fjár, og vistuð þar uns viðkomandi eign hefur 

verið seld, hún fullafskrifuð eða endurmatið bakfært. Þessa hækkun endurmats skal þó færa í 

rekstrarreikning að því marki sem hún snýr við endurmatslækkun sömu eignar sem áður var 

færð í rekstrarreikning.27  Endurmat í þessu tilfelli hefur ekki áhrif á þann hagnað sem hægt 

er að úthluta í formi arðs.  

 

Sé hins vegar halli sem stafar af endurmati, er tapið fært á rekstrarreikning. Það sama gildir ef 

bókfært verð eignar er lækkað í kjölfar endurmats en þá skal færa lækkunina í rekstrar-

                                                           
22 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 16.6, 293. 
23 Sama heimild IAS 16.29, 296. 
24 Sama heimild IAS 16.32, 296. 
25 Sama heimild IAS 16.33, 296. 
26 Sama heimild IAS 16.34 og 16.36, 296. 
27 Sama heimild IAS 16.39, 297. 
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reikning28 sem aftur hefur áhrif á þann hagnað sem hægt er að úthluta til hluthafa félagsins í 

formi arðs. Á sama hátt er jákvæður ágóði, sömu eignar kreditfærður á rekstrarreikning.29 

Þessa hækkun endurmats skal þó aðeins færa í rekstrarreikning að því marki sem hún snýr við 

endurmatslækkun þeirrar eignar sem áður var færð í rekstrarreikning,30 það er ef endurmat á 

fasteign sem áður hefur verið lækkað, hækkar til dæmis í upphaflegt verð vegna markaðs-

aðstæðna. 

 

3.5.2 IAS 28 Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum 

Í alþjóðlegum reikniskilastaðli IAS 28 er fjallað um fjárfestingar í hlutdeildarfélögum, en 

samkvæmt staðlinum skal í samstæðureikningsskilum beita svokallaðri hlutdeildaraðferð við 

færslu fjárfestingar í hlutdeildarfélögum. Hlutdeildarfélag er félag þar sem fjárfestir hefur 

veruleg áhrif en er hvorki dótturfélag né samrekstur fjárfestisins. Með hugtakinu veruleg áhrif 

er átt við vald til að hafa áhrif á fjárhagslegar og rekstrarlegar ákvarðanir félags sem fjárfest 

er í, án þess þó að hafa yfirráð eða sameiginleg yfirráð, sbr. m.a. dótturfélög.31 Oftar en ekki 

er miðað við 20% til 50% hlutdeild.  

 

Skilgreining á hlutdeildaraðferð er að um sé að ræða reikningsskilaaðferð þar sem fjárfesting 

er upphaflega er færð á kostnaðarverði og síðan aðlöguð vegna breytingar á hlut fjárfestis í 

hreinum eignum félags eftir kaup. Hlutur fjárfestisins í hagnaði eða tapi félagsins, sem 

fjárfest er í, kemur fram í rekstrarreikningi fjárfestisins. Úthlutanir frá hlutdeildarfélaginu 

lækka bókfært verð fjárfestingarinnar. Breytingar á bókfærðu verði kunna einnig að vera 

nauðsynlegar vegna breytinga á hlutfallslegri eign fjárfestisins í félaginu sem stafa af 

breytingum á eigin fé, sem hafa ekki verið færðar í rekstrarreikning. „Til slíkra breytinga 

teljast þær breytingar sem stafa af endurmati á varanlegum rekstrarfjármunum og af 

gengismun. Hlutur fjárfestisins í þessum breytingum er færður beint á eigið fé hans.“32 Með 

beitingu aðferðarinnar eru taldar fást betri upplýsingar en ella um hreinar eignir og 

rekstrarlegan hagnað fjárfestis.33 Færa skal áhrif hlutdeildarfélaga í rekstrarreikning. Þegar 

fjárfestir telst ekki lengur hafa veruleg áhrif í hlutdeildarfélaginu þá ber honum frá og með 

þeim degi að hætta að beita hlutdeildaraðferðinni og færa fjárfestinguna í samræmi við 
                                                           
28 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 16.40, 297. 
29 Sama heimild IAS 16.39 og 16.40, 297. 
30 Sama heimild IAS 16.39, 297. 
31 Sama heimild IAS 28.2, 381. 
32 Sama heimild IAS 28.2 og 28.11, 381-382. 
33 Sama heimild IAS 28.17, 383. 
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staðalinn IAS 39.34 Sambærilegar reglur er eins og áður segir að finna í 41. gr. laga um 

ársreikninga, nr. 3/2006.  

 

3.5.3 IAS 39 Fjármálagerningar: Skráning og mat 

Í alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS 39 er fjallað um færslur og mat fjármálagerninga, en 

með fjármálagerningi er átt við hvern þann samning sem leiðir til fjáreignar eins félags og 

fjárskulda hjá öðru félagi.35 Staðalinn gildir um allar tegundir fjármálagerninga,  nema þá 

sem sérstaklega eru undanþegnir í lið 2 í staðlinum, svo sem hlutdeild í dóttur- og 

hlutdeildarfélögum og samrekstri, sbr. staðlarnir IAS 27, IAS 28 og IAS 31 og 

leigusamninga, sbr. staðalinn IAS 17.  

 

Mjög mismunandi er samkvæmt IAS 39 hvernig fara skal með fjármálagerninga og 

virðisbreytingar þeirra og ræður þar mestu tilgangur staðlanna og því hvernig þeim er skipað í 

flokka. Við upphaflegt mat fjármálagerninga eru þeir skráðir á kostnaðarverði að viðbættum 

viðskiptakostnaði,  sem er gangvirði þess sem látið er af hendi eða tekið er við, það er 

viðskiptaverðið.36 Við endurmat  á fjármálagerningunum þarf hins vegar að taka tillit til 

tilgangs þeirra og því hvernig þeir eru flokkaðir í staðlinum og er um að ræða eftirtalda fjóra 

matsflokka, þ.e. fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, fjárfestingar sem haldið er 

til gjalddaga, útlán og viðskiptakröfur sem eiga uppruna sinn í fyrirtækinu, og fjáreignir sem 

haldið er til sölu.37  

 

Í staðlinum er mælt fyrir um að allar fjárskuldir félags, með örfáum undantekningum, verði 

metnar á afskrifuðu kostnaðarverði með því að nota aðferð virkra vaxta og á það sama við um 

fjárfestingar á gjalddaga.38  Fjáreignir félags eru hins vegar færðar á gangvirði,  en sá ágóði 

(eða tap) sem af því leiðir er færður með ólíkum hætti eftir því hvaða flokki fjáreignirnar 

tilheyra. Í ákvæðum 36.-38. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 er að finna sambærilegar 

reglur um mat á fjármálagerningum og er að finna í staðlinum IAS 39 hvað varðar 

gagnvirðislíkan fjármálagerninga. 

 

                                                           
34 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 28,18, 383. 
35 Sama heimild IAS 32.11, 400-401. 
36 Sama heimild IAS 39.43 og IAS 39.44, 406. 
37 Sama heimild IAS 39.45, 406. 
38 Sama heimild IAS 39.47, 407. 
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3.5.4 IFRS 9 Fjármálagerningar 

Þann 12. nóvember 2009 gaf Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) út staðalinn IFRS 9, sem 

ætlað er að leysa staðalinn IAS 39 (Fjármálagerningar: Skráning og mat), af hólmi. Staðallinn 

IFRS 9 hefur að geyma ný skilyrði við flokkun og mat á fjáreignum og fjárskuldum. Þeim 

skilyrðum þarf að beita frá og með 1. janúar 2015 en upptaka staðalsins fyrir gildisdag er 

heimil.39 Samkvæmt staðlinum eru fjáreignir flokkaðar í tvo matsflokka, sem taka m.a. mið af 

því viðskiptalíkani sem viðkomandi félag notar, eftir því hvort eignirnar eru metnar á 

gangvirði eða á afskrifuðu kostnaðarverði við síðara mat.40 Ákvörðunina verður að taka við 

upphaflega skráningu eignanna líkt og er með skráningu eigna samkvæmt IAS 39.  

 

3.5.5 IAS 40 Matsbreytingar fjárfestingareigna 

Í alþjóðlegum reikningsskilastaðli IAS 40 er kveðið á um meðferð fjárfestingareigna í 

reikningsskilum. Samkvæmt staðlinum er fjárfestingareign fasteign (land, bygging eða hluti 

byggingar) sem notuð er af eiganda eða leigutaka til öflunar leigutekna eða til 

verðmætisaukningar eða hvort tveggja41fremur en vera nýtt til framleiðslu, vörslu vörubirgða, 

þjónustu í stjórnunarlegum tilgangi eða til sölu í hefðbundnum rekstrartilgangi. Það sem 

greinir fjárfestingareign frá fasteign sem notuð er af eiganda er að fjárfestingareign myndar 

sjóðstreymi sem er að mestu óháð öðrum eignum félagsins.42  Staðallinn IAS 16, varanlegir 

rekstrarfjármunir, á hins vegar við um fasteignir sem eigandi nýtir. 

 

Samkvæmt IAS 40 skal félag í upphafi meta fjárfestingareign á kostnaðarverði.43 Eftir 

upphaflega færslu er félagi heimilt að velja um tvær mismunandi aðferðir við mat á 

fjárfestingareignum sínum, þ.e. gangvirðislíkan eða kostnaðarverðslíkan, en nota verður þá 

aðferð sem valin er á allar fjárfestingareignir félagsins.44 Velji félagið að nota 

kostnaðarverðslíkanið skal það færa hækkun á bókfærðu verði umfram kostnaðarverð á 

sérstakan endurmatsreikning, en sé gangvirðislíkanið notað skal skrá allar breytingar á 

                                                           
39 IFRS 9: Financial Instruments (replacement of IAS 39) <http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+ 
Projects/Financial +Instruments+A+Replacement+of+IAS+39+Financial+Instruments+Recognitio/ Financial+ 
Instruments+Replacement +of+ IAS+39.htm> skoðað 12. desember 2011. 
40 Sama heimild. 
41 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 40.3, 543. 
42 Sama heimild IAS 40.7, 544. 
43 Sama heimild IAS 40.20, 545. 
44 Sama heimild IAS 40.30, 546. 
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gangvirði í rekstrarreikning,45gangvirðishækkun til tekna en gangvirðislækkun til gjalda. 

Niðurstaða rekstrarreikningsins færist á annað eigið fé. Í reikningshaldslegu tilliti þýðir þetta 

að þar sem óinnleystur hagnaður myndar heildarhagnað viðkomandi félags á rekstrar-

tímabilinu virðist staðallinn styðja þau rök að hægt sé að úthluta hagnaði sem þannig er 

tilkominn til hluthafa í formi arðs.  

 

Félaginu er ekki heimilt að breyta um aðferð eftir að það hefur tekið ákvörðun um að nota 

ákveðna aðferð við skráningu eignanna,  nema í þeim tilvikum þegar það hefur valið að nota 

gangvirðislíkanið fyrir fjárfestingareignir sínar, en ekki er hægt að ákvarða gangvirðið með 

áreiðanlegum hætti. Félagið skal þá nota  kostnaðarverðslíkanið við mat á umræddri eign.  

Það skal hins vegar meta aðrar fjárfestingareignir sínar á gangvirði.46  

 

Því hefur verið haldið fram að leigutekjur og breytingar á gangverði séu óaðskiljanleg við 

mat á fjárhagsafkomu fjárfestingaeigna og gangvirðislíkanið sé nauðsynlegt til að geta greint 

frá slíkri afkomu með rökrænum hætti. Gangvirðislíkanið er frábrugðið endurmatslíkani 

reikningsskila, sbr. 31. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006 að því leyti að gerð er krafa um 

að hækkun eða lækkun á bókfærðu verði fjárfestingareigna, sem stafar af breytingum á 

gangvirði þeirra, sé færð í rekstrarreikning í stað þess að færa hækkunina beint á sérstakan 

endurmatsreikning meðal eigin fjár.  

 

3.5.6 Samantekt 

Samkvæmt ákvæðum alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna skal færa matsbreytingar varanlegra 

rekstrarfjármuna beint á sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár í samræmi við 

upplýsingarnar í töflu 2. Með sama hætti skal færa hluta fjármálagerninga, s.s. verðbréf 

haldið til sölu. Þessar breytingar mynda ekki hagnað í rekstrinum og geta því ekki orðið hluti 

af arðgreiðslustofni félagsins. Aðrar matsbreytingar eru færðar yfir rekstur. Í stöðlunum 

kemur hins vegar ekki fram á hvaða reikning á meðal eigin fjár skal færa þær matsbreytingar, 

það er hvort færa skuli þær á bundinn eða óbundinn reikning meðal eigin fjár félagsins.  

 

 

 

                                                           
45 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 40.35, 547. 
46 Sama heimild IAS 40.53 og 40.54, 549. 
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Tafla 2: Færsla matsbreytinga samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 

Matsbreytingar Staðlar 
Rekstrar- 
reikningur 

Endurmats- 
reikningur 

Gangvirðis- 
reikningur 

Eigið 
fé 

Matsbreytingar varanlegra rekstrarfjármuna IAS 16   x     

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga IAS 28 x x 

Hlutdeild í endurmatsbreytingum hlutdeildarfélaga IAS 28 x x 

Fjármálagerningar : Skráning og mat (meginregla) IAS 39  x      x 

Fjármálagerningar IFRS 9 x x 

Matsbreytingar fjárfestingareigna IAS 40 x x 

 

3.6 Rétthæð helstu réttarheimilda 

Þær matsbreytingar sem er að finna í IV. kafla laga um ársreikninga, nr. 3/2006 eru að mestu 

sambærilegar þeim matsbreytingum sem finna má í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

(IFRS), enda byggir kaflinn að mestu á innleiðingu þeirra, sbr. lög nr. 28/2004 um breyting á 

lögum nr. 144/1994 um ársreikninga, með síðari breytingum. Í inngangi að fjórðu 

félagsréttartilskipun Evrópubandalagsins (EB) voru  aðildarríkin hvött til að samræma lög um 

uppsetningu og efni ársreikninga, aðferðir við mat á eignum og skuldum og birtingu þessara 

gagna. Þetta var meðal annars gert til að tryggja að í ársreikningum félaga almennt kæmu 

fram sambærilegar og jafngildar upplýsingar.47 Þrátt fyrir að ársreikningalögin endurspegli 

innhald staðlanna að miklu leyti, er nauðsynlegt áður en lengra er haldið að skoða rétthæð 

umræddra réttarheimilda. 

 

3.6.1 93. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006  

Samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 93. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006 ganga ákvæði 

alþjóðlegra reikningsskilastaðla framar ákvæðum ársreikningalaganna ef ákveðin mæla fyrir 

um sama atriði, en samkvæmt  2. mgr.  gilda ákvæði laganna um atriði sem ekki er kveðið á 

um í stöðlunum. Þetta þýðir með öðrum orðum að félögum sem ákveðið hafa að beita 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum ber að fylgja ákvæðum þeirra svo langt sem þeir ná, en 

ákvæðum laga nr. 3/2006 um atriði þar sem stöðlunum sleppir. Þessi túlkun á sér meðal 

annars stoð í athugasemdum við frumvarp er varð að lögum nr. 45/2005 um breytingar á 

þágildandi lögum nr. 144/1994 um ársreikninga.  Í athugasemdunum kemur fram að félög 

sem nýta sér heimild til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum geti ekki valið að beita 

stöðlunum að hluta og ákvæðum laga um ársreikninga að hluta eða eftir því sem hentar 

                                                           
47 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 734 - 480. mál, athugasemdir. 
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hverju sinni.48 Þeim félögum sem er skylt að beita stöðlunum sem og þeim sem nýta sér 

heimild til að beita þeim er samkvæmt ofansögðu skylt að fylgja ákvæðum þeirra eins langt 

og þau ná, en að öðru leyti gilda ákvæði laga um ársreikninga, nr. 3/2006. Ekki ætti að þurfa 

að taka fram að þetta á að sjálfsögðu einungis við um þau félög sem fengið hafa heimild 

ársreikningaskrár  að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum eða er skylt að gera það. Liggi 

slík heimild ekki fyrir þá gilda ákvæði ársreikningalaganna umfram staðlana.  

 

3.6.2 IAS 1 Framsetning reikningsskila 

Í alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 1 er fjallað um framsetningu reikningsskila. Þar 

segir í lið 14 að eining, sem setur fram reikningsskil í samræmi við alþjóðlegu reikningsskila-

staðlana, skuli gefa ótvíræða og afdráttarlausa yfirlýsingu um það í skýringunum að 

stöðlunum sé fylgt í einu og öllu.  Ekki skuli lýsa reikningsskilum þannig að þau séu í 

samræmi við staðlana nema í þeim sé farið að öllum kröfum í stöðlunum.49  Þessi 

skilyrðislausu fyrirmæli staðalsins hafa líklega verið sett fram í þeim tilgangi að koma á því 

samræmi sem stöðlunum var ætlað að tryggja. Það er hins vegar umhugsunarefni hvort að 

þau ákvæði íslensku ársreikningalaganna er kveða á um að lögin taki við þar sem stöðlunum 

sleppir og svipuð ákvæði annars staðar, ýti ekki undir mismunandi meðferð matsbreytinga í 

þeim löndum sem tekið hafa upp staðlana og dragi þannig úr gildi samræmingarinnar sem 

stefnt var að með upptöku og innleiðingu þeirra innan Evrópubandalagsins (EB) á sínum 

tíma.  

 

3.7 Samantekt og niðurstöður 

Þegar framangreind ákvæði laga nr. 3/2006 um ársreikninga og alþjóðlegu reikningsskila-

staðlanna (IFRS) eru borin saman með tilliti til umfjöllunarinnar um rétthæð er ljóst ákvæði 

staðlanna gilda svo langt sem þeir ná, en þar sem í stöðlunum er ekki með beinum hætti 

kveðið úr um það á hvaða reikning innan eigin fjár skuli færa umræddar matsbreytingar eigna 

kemur til kasta laga nr. 3/2006 um ársreikninga.  

 

Þetta þýðir einfaldlega að færa skal matsbreytingar varanlegra rekstrarfjármuna á bundinn 

endurmatsreikning í samræmi  við ákvæði IAS 16 (Varanlegir rekstrarfjármunir) og 31. gr. 

laganna. Þar sem matsbreytingarnar eru ekki færðar yfir rekstur mynda þær hvorki hagnað í 

                                                           
48 Alþt. 1994, A-deild, þskj. 734 - 480. mál, athugasemdir við 51.gr., um f-lið (56. gr. K), 2. mgr. 
49 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, IAS 1.14, 227. 
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skilningi reikningsskilanna né arðgreiðslustofn. Hlutdeild móðurfélags í endurmats-

breytingum innan hlutdeildarfélaga skal hins vegar færa yfir rekstur í samræmi við ákvæði 

IAS 28 (Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum) og þaðan á sérstakan endurmatsreikning í 

samræmi við ákvæði 41. gr. laganna, enda kveður staðallinn ekki úr um það á hvaða reikning 

innan eiginfjár hækkunin skuli fara.  

 

Fjármálagerninga skal annars vegar færa yfir rekstur (meginreglan) og hins vegar beint á 

eigið fé (verðbréf haldið til sölu) í samræmi við IAS 39 (Fjármálagerningar: Skráning og 

mat). Ákveði félag hins vegar að nota IFRS 9 (Fjármálagerningar) skal færa allar hækkanir 

vegna matsbreytinga yfir rekstur.  Þar sem í hvorugu tilvikinu er að finna neina leiðbeiningu 

um það í stöðlunum á hvaða reikning innan eigin fjár beri að færa hækkunina þá ber að horfa 

til ákvæða 36.-38. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006, sem mæla svo fyrir að 

matsbreytingarnar skuli færa á sérstakan gangvirðisreikning á meðal eigin fjár. Þó svo að 

matsbreytingarnar myndi í báðum tilvikum hagnað, þá mynda þær ekki arðgreiðslustofn fyrr 

en þær hafa verið seldar og/eða hækkunin innleyst. Matsbreytingar fjárfestingaeigna skal færa 

með sama hætti og fjármálagerninga eða yfir rekstur í samræmi við ákvæði IAS 40 og þaðan 

á sérstakan bundinn reikning, gangvirðisreikning, innan eigin fjár í samræmi við ákvæði 37.-

39. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006.  

 

Með vísan til umfjöllunarinnar hér að framan, góðrar bókhalds- og reikningsskilavenju, 

meginreglu um matsbreytingar og eðli slíks endurmats, verður að telja að óheimilt sé að færa 

breytingar á virði eigna til hækkunar yfir rekstur og þaðan á óráðstafað eigið fé félags fyrr en 

við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna.  
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4 Lög og reglur um úthlutun verðmæta úr félögum 

Í þessum kafla er fjallað um lög og reglur um úthlutun verðmæta úr félögum. Athyglinni 

verður einkum beint að reglum um úthlutun arðs og því hvort heimilt sé á grundvelli þeirra 

reglna að úthluta sem arði til hluthafa hagnaði er stafar af matsbreytingum eigna í samræmi 

við gangvirðislíkan reikningsskilanna. Áður en að meginefni kaflans kemur verður gerð stutt 

grein fyrir lagaumhverfinu og tilgangi laganna, auk þess sem nokkur lykilhugtök félagaréttar 

verða skilgreind. 

 

4.1 Almennt 

Stjórnkerfi hlutafélaga er lögbundið. Í lögum um hlutafélög er kveðið á um það hvernig 

starfsemi hlutafélaga skal háttað.  Þar er að finna ítarlegar og að mestu leyti ófrávíkjanlegar 

reglur um valdsvið tiltekinna stjórnareininga, svo sem hluthafafundar, félagsstjórnar og 

framkvæmdastjórnar, sem annast meðal annars stefnumótun, ákvarðanatöku og veitir félaginu 

forstöðu.50 Megintilgangur hlutafélagalaganna er að auka öryggi í viðskiptum almennt og sjá 

hluthöfum félaganna og viðskiptamönnum þeirra fyrir hæfilegri vernd.51
 Þetta kemur meðal 

annars til af hinni takmörkuðu ábyrgð sem einkennir starfsemi hlutafélaga og 

einkahlutafélaga. Með takmarkaðri ábyrgð er átt við að hluthafar félagsins bera ekki 

persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram það hlutafé sem þeir lögðu inn í 

upphafi. Þetta þýðir einnig að kröfuhafar félagsins geta ekki gripið til aðgerða gegn 

hluthöfunum til að innheimta skuldir félagsins,52nema að þeir hafi með sérstökum 

samningum tekið á sig aukna ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Kröfuhafar þurfa að treysta 

á fjárhagsgetu félagsins til að fá greitt. 

 
Hagnaðarhugtak félagalaga 

Skilgreiningar á hugtökunum hagnaður og arður er hvorki að finna í lögum nr. 2/1995 um 

hlutafélög, né í lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Það sama er að segja um 

skilgreiningar á öðrum lykilhugtökum félagaréttar. Í félagalögunum er þess í stað notast við 

hagnaðarhugtak reikningsskilanna eins og það birtist í ársreikningalögunum, sbr. 2. mgr. 24. 

gr. laga um bókhald, nr. 145/1994, sbr. einnig 10. gr. og 17. gr. laga um ársreikninga, nr. 

3/2006. Samkvæmt hagnaðarhugtaki reikningsskilanna er hagnaður skilgreindur sem 
                                                           
50 Áslaug Björgvinsdóttir, „Hlutverk félagsstjórnar í hlutafélögum“ (Grein sem birtist í Dropanum, blaði um 
Stjórnvísi 2. tbl. 10. árg. maí 2003 [kom ekki út]), Lögbundið stjórnkerfi <http://www.ru.is/lisalib/getfile.aspx? 
itemid=3373> skoðað 10. mars 2012. 
51 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 
1-2. 
52 Sama heimild 67. 
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jákvæður mismunur heildargjalda og heildartekna sem verður til á reikningsári samkvæmt 

niðurstöðu rekstrarreiknings sem færður er samkvæmt ákvæðum laga í samræmi við góðar 

reikningsskilavenjur.53 Einnig má taka mið af gildandi reikningsskilastöðlum, en staðlarnir 

mæla eins og áður segir, fyrir um það sem fer inn á rekstrarreikninginn og hvað er hægt að 

skrá sem hagnað félagsins eða tap.  

 

Arðshugtak félagalaga 

Það sama er að segja um skilgreiningu á hugtakinu arður og hugtakinu hagnaður að leita 

verður út fyrir félagalögin að skýringu á hugtakinu. Í reikningshaldslegu tilliti telst arður 

ávöxtun á bundið fé í fjáreignum. Samkvæmt prófessor Stefáni Svavarssyni er með 

arðgreiðslum verið að skila hagnaði til eigenda, sem myndaðist af því fjármagni sem þeir 

lögðu fram, í hlutfalli við eign þeirra. Í arði felst þannig ráðstöfun á hagnaði.54  

 

4.2 Félagalög 

Sérstök lög um hlutafélög voru fyrst sett á Íslandi á árinu 1921 með lögum nr. 77/1921.55 

Fyrir þann tíma voru ýmis fyrirmæli um hlutafélög að finna í öðrum lögum, auk þess sem 

tekið var mið af ólögfestum meginreglum. Íslensku lögin byggðu að stórum hluta á dönsku 

hlutafélagalögunum frá árinu 1917. 56 Í þessum fyrstu lögum um hlutafélög var meðal annars 

að finna ákvæði um úthlutun á arði til hluthafa. Áhersla var lögð á að skýra undir hvaða 

kringumstæðum félögum væri heimilt að greiða út arð til hluthafa sinna. Tekið var fram í 

lögunum að ekki væri heimilt að úthluta arði nema að undangengnum afskriftum og ef að 

reikningshalli félagsins hefði verið unninn upp. Eina undantekningin var ef sérstakir sjóðir 

hefðu verið myndaðir í félaginu til þess að mæta þessu.57   

 

Elstu íslensku hlutafélögin voru hins vegar stofnuð í upphafi 20. aldar.58 Með þingsályktun 

þann 25. febr. 1948 ályktaði Alþingi að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara endurskoðun á 

lögum nr. 77/1921 um hlutafélög. Í athugasemdum við frumvarp til laga um hlutafélög, sem 

                                                           
53 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 
353. 
54Stefán Svavarsson, „Hvenær má greiða arð?“ Morgunblaðið (Reykjavík 27.ágúst 2009) Hvað er arður, 1.mgr., 
<http://www.fbo.is/ files/ Frettirogtilkynningar/Frettir/StefanSvArdur.pdf>  skoðað 1. ágúst 2011. 
55 Páll Skúlason, „Hlutafélög á Íslandi og hlutafélagalög“ (1993) 43(4) Tímarit lögfræðinga, Upphaf hlutafélaga, 
1. mgr., 27 <http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4903060> skoðað 15. febrúar 2012. 
56 Stefán Már Stefánsson, sama heimild 2.  
57 Stefán Svavarsson. „Um þróun reikningsskila fyrirtækja“ í Birgir Guðmundsson  (ritstj.) Afmælisrit, Félag 
löggiltra endurskoðenda 1935-1995 (Félag löggiltra endurskoðenda 1995) 76, 79. 
58 Stefán Már Stefánsson, sama heimild 7.  
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lagt var fram á Alþingi á árinu 1952, kemur fram að við samningu frumvarpsins hafi verið 

tekið tillit til hlutafélagalöggjafar með ýmsum þjóðum, en einkum hafi þó verið höfð hliðsjón 

af ákvæðum sænsku laganna frá 1944 og danska frumvarpsins frá 1941. Frumvarp þetta hlaut 

hins vegar ekki afgreiðslu. Lögin frá árinu1921 héldust því að stofni til óbreytt allt til ársins 

1978 þegar ný lög um hlutafélög nr. 32/1978 leystu þau af hólmi þann 1. janúar 1980. Nýja 

löggjöfin byggði á dönsku hlutafélagalögunum.59  

 

Með setningu laga nr. 32/1978 var hlutafélagalöggjöfinni breytt verulega og ýmis nýmæli 

lögtekin er vörðuðu reikningsskil félaga og ráðstöfun arðs.  Í lögunum var meðal annars 

lögfest sú almennt viðurkennda meginregla, sem nú er að finna í 98. gr. laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög, sbr. 73. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög, að greiðsla til hluthafa af 

fjármunum félagsins gæti aðeins farið fram samkvæmt reglum um úthlutun arðs eða sem 

endurgreiðsla sökum lækkunar hlutafjár eða varasjóðs eða vegna félagsslita. Þá voru  sett 

ýmiss ný og fyllri ákvæði um hámark arðsúthlutunar til hluthafa og skilyrði fyrir henni, auk 

þess sem talið var upp í greininni það sem heimilt er að nota til úthlutunar arðs.60 Meðal 

annarra breytinga var að hlutafélagi var gert skylt að leggja fé í varasjóð,  en slíka skyldu 

hlutafélaga til sjóðsmyndunar var ekki að finna í eldri lögum.61  Í lögunum var einnig að 

finna ákvæði er takmörkuðu vald hluthafafundar. Í athugasemdum við frumvarp til laganna 

kemur fram að síðasttöldu breytingar hafi meðal annars verið gerðar í því skyni að veita 

einstökum hluthöfum og eða minnihluta þeirra aukna vernd.62  

 

Þótt lögum nr. 32/1978 hafi margoft verið breytt frá setningu þeirra héldu þau gildi sínu fram 

til ársins 1995, þegar þau voru endurútgefin sem lög nr. 2/1995 í tengslum við aðlögun 

Íslands að félagaréttartilskipunum Evrópubandalagsins. Stærsta breytingin fólst hins vegar í 

setningu sérstakra laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994,63 sem tóku gildi 1. janúar 1995. 

Lög þessi hafa tekið allnokkrum breytingum á undanförnum árum þó svo að ekki hafi enn 

verið ráðist í löngu tímabæra heildarendurskoðun á félagalöggjöfinni eins og víða í löndunum 

í kringum okkur.  

 

4.3 Ákvæði félagalaga 

                                                           
59 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51 - 49. mál, athugasemdir, mgr. 5. 
60 Sama heimild, athugasemdir við 104. gr., mgr. 2. 
61 Sama heimild, athugasemdir við 104. gr., mgr. 3. 
62 Sama heimild, athugasemdir við 74. gr., mgr. 3. 
63 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 99 – 96. mál, athugasemdir, frumvarpasmíð, mgr. 1. 
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Þar sem lög um hlutafélög, nr. 2/1995 og lög um einkahlutafélög, nr. 138/1994 hafa að mestu 

að geyma samhljóma lagaákvæði um úthlutun verðmæta úr félögum, sbr. XII. kafla laganna 

sem ber heitið „Arðsúthlutun, varasjóðir o.fl.“, verður í umfjölluninni hér eftir aðeins vísað til 

ákvæða laga um hlutafélög nema að sérstök ástæða þyki til annars.  

 

4.3.1 Úthlutun verðmæta úr félögum 

Í lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 að finna mjög strangar reglur um úthlutun verðmæta úr 

félögum sem meðal annars er ætlað að auka öryggi í viðskiptum almennt og sjá hluthöfum 

félaga og viðskiptamönnum þeirra fyrir hæfilegri vernd. Samkvæmt hlutafélagalögunum eru 

hlutafélög sjálfstæðir lögaðilar sem þýðir að aðskilnaður er á milli hluthafa (eigenda 

félagsins) og félagsins (eigna félagsins). Í þessu felst að hluthafar félags hafa ekki 

ráðstöfunarrétt yfir eignum þess umfram þau völd sem þeim eru fengin að lögum á 

hluthafafundi félagsins. Þeir geta með öðrum orðum ekki knúið fram greiðslur úr sjóðum 

félagsins sér til handa svo lögmætt sé,64 nema í samræmi við ákvæði laga um hluta- og 

einkahlutafélög. 

 

Samkvæmt 98. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 er óheimilt að úthluta af fjármunum félags 

til hluthafa nema að úthlutunin fari fram eftir reglum um úthlutun arðs, sem endurgreiðsla 

vegna lækkunar á hlutafé, varasjóði eða vegna félagsslita. Þessi regla kom fyrst inn í 

hlutafélagalögin á árinu 1978, en reglunni var í upphafi ætlað það hlutverk „að koma í veg 

fyrir óeðlilegt fjárstreymi úr sjóðum félagsins hluthöfum eða öðrum til hagsbóta, á kostnað 

félagsins, annarra hluthafa eða kröfuhafa.“65 Samkvæmt lagagreininni getur úthlutun af 

fjármunum félagsins til hluthafa aðeins farið fram í ákveðnum lögbundnum tilvikum, sbr. 

umfjöllunina hér á eftir. 

 

Sérstakt ákvæði fjallar um þau tilvik, þegar hluthafi hefur fengið fjármuni úr félagi í andstöðu 

við ákvæði laganna, sbr. 102. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995. Samkvæmt 1. mgr. 102. gr. 

er meginreglan sú, að hluthafa ber að endurgreiða félaginu þá fjármuni eða ígildi þeirra með 

vöxtum, sem hann hefur tekið við andstætt ákvæðum laganna. Ákvæði þetta, var upphaflega 

lögfest með 1. mgr. 108. gr. laga um hlutafélög, nr. 32/1978.  Í athugasemdum við frumvarp 

                                                           
64 Áslaug Björgvinsdóttir, „Hlutverk félagsstjórnar í hlutafélögum“ (Grein sem birtist í Dropanum, blaði um 
Stjórnvísi 2. tbl. 10. árg. maí 2003 [kom ekki út]), Lögbundið stjórnkerfi <http://www.ru.is/lisalib/getfile.aspx?  
itemid=3373> skoðað 10. mars 2012. 
65 Sama heimild, Lögbundið stjórnkerfi.  
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til laganna, sem lagt var fram á Alþingi á árinu 1977, kemur fram að í greininni séu settar 

fram reglur er kveði á um skyldu hluthafa til endurgreiðslu þess fjár, sem hann hefur tekið við 

andstætt ákvæðum laganna svo og um ábyrgð í þeim tilfellum, þegar féð fæst ekki 

endurgreitt.66 Ákvæðið gildir þó ekki um úthlutun arðs í þeim tilvikum sem hluthafi hvorki 

vissi né mátti vita að greiðslan væri ólögmæt.67  Sé gagnályktað út frá ákvæðinu virðist 

úthlutun arðs innan marka laganna ef ljóst þykir að hluthafi hvorki vissi né mátti vita að 

greiðslan væri ólögmæt. Í þessu felst einnig að þó svo að ekki sé fyrir hendi í félaginu 

hagnaður frá síðasta rekstrarári, yfirfærður hagnaður eða frjálsir sjóðir til arðgreiðslna, sbr. 

umfjöllunina í kafla 4.3.3 hér á eftir, þá kunni arðgreiðslur undir þessum kringumstæðum 

engu að síður að teljast lögmætar. 

 

4.3.2 Ákvörðun um úthlutun á arði 

Stjórn félags skal gera grein fyrir tillögum sínum um ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps á 

síðasta reikningsári í skýrslu sinni með ársreikningi, sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um ársreikninga, 

nr. 3/2006 en skýrsla stjórnar er eins og áður segir hluti ársreikningsins. Í skýrslu stjórnar skal 

samkvæmt ákvæðinu upplýsa um atriði sem mikilvæg eru við mat á fjárhagslegri stöðu félags 

og afkomu þess á reikningsárinu og ekki koma fram í efnahagsreikningi, rekstrarreikningi eða 

skýringum með þeim nema sérstakar ástæður séu til að ætla að slíkt geti skaðað félagið. 

Samkvæmt lögunum er starfrækt ársreikningaskrá og hefur X. kafli þeirra laga, 109.-117. gr., 

að geyma ákvæði um skyldu tiltekinna lögaðila þ.á.m. allra hlutafélaga og einkahlutafélaga til 

að leggja fram ársreikninga sína hjá ársreikningaskrá til opinberrar birtingar en samkvæmt 3. 

mgr. 109. gr. laganna og 8. gr. reglugerðar um skil og birtingu ársreikninga, nr. 664/2008 skal 

veita almenningi aðgang að ársreikningum. Tilgangur löggjafans með nefndum ákvæðum um 

að skýrsla stjórnar skuli vera hluti ársreikningsins og að ársreikningurinn skuli liggja fyrir til 

opinberrar birtingar, er að vernda hagsmuni fjárfesta og lánardrottna félagsins.   

 

Ársreikningar félaga eru hinar opinberu upplýsingar um fjárhagsstöðu félagsins sem ekki 

aðeins hluthafar, heldur einnig fjárfestar og lánadrottnar félagsins reiða sig á, og því 

mikilvægt að upplýsingar í þeim séu áreiðanlegar. Í 1. mgr. 5. gr. laga um ársreikninga, nr. 

3/2006  segir að ársreikningar skuli samdir í samræmi við lögin, reglugerðir og settar 

reikningsskilareglur ef við eigi og gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á 

handbæru fé. Lagareglur sem tryggja að þessu markmiði verði náð eru nauðsynlegar til þess 

                                                           
66 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51-49. mál, athugasemdir við 108. gr., mgr. 1. 
67 Sama heimild, athugasemdir við 108. gr., mgr. 3. 
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að mögulegt sé að taka réttar ákvarðanir við stjórn félags og til þess að hluthafar, 

lánardrottnar og aðrir viðskiptamenn geti áttað sig á raunverulegum hag og fjárhagslegri 

stöðu félagsins. Komi fram í skýrslu stjórnar með ársreikningi sem skilað hefur verið og hann 

birtur lögum samkvæmt má sá er skýrsluna les, treysta því að hagnaði félagsins verði 

ráðstafað með þeim hætti sem í henni greinir þannig að hagur félagsins sé í samræmi við þær 

upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum.  

 

Þegar stjórn er búin að samþykkja ársreikning og gera grein fyrir í skýrslu sinni hvernig 

hagnaði skuli ráðstafað og búið er að leggja ársreikninginn fram til ársreikningaskrár til 

opinberrar birtingar er stjórn óheimilt að leggja annað til, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 101. gr. laga 

um hlutafélög, nr. 2/1995. Ætla má að þetta eigi einnig við um hluthafafund, það er að 

hluthafafundi sé óheimilt að samþykkja tillögur stjórnar að breytingum á áður samþykktum 

ársreikningi félagsins. Þessi varnagli í lögunum, að veita stjórn félagsins íhlutunarvald um 

ráðstöfun arðs, kemur til af því að stjórn félags er almennt talin vera í betri aðstöðu en 

einstakir hluthafar til þess að fylgjast með rekstri félags og meta fjárhagsstöðu þess.68   

 

Samkvæmt 1. mgr. 101. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 tekur hluthafafundur ákvörðun um 

úthlutun arðs að fenginni tillögu félagsstjórnar, en formleg ákvörðun hluthafafundar um 

arðsúthlutun er undanfari greiðslu til hluthafa.69 Áhöld eru um það hvernig túlka á þetta 

ákvæði laganna, það er hvort hluthafar geti á öðrum hluthafafundi eftir aðalfund afturkallað 

fyrri ákvörðun um úthlutun arðs og tekið nýja ákvörðun um til dæmis hækkun eða lækkun 

arðsins eða álíkar breytingar. Slíkt er alþekkt í rekstri, svo sem þegar lausafjárstaða félags er 

þannig að nauðsynlegt er að taka lán til þess að geta greitt út arð. Hluthafafundur haldinn 

fyrir aðalfund getur augljóslega ekki ákveðið arðsúthlutun þar sem ársreikningur hlýtur ekki 

formlega rétt samþykki fyrr en á aðalfundi. Samkvæmt  prófessor Stefáni Má Stefánssyni 

felur ákvæði 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 það í sér að ekki megi samþykkja 

á síðari hluthafafundum arðgreiðslur samkvæmt samþykktum reikningum fyrri ára þó svo að 

heimild til úthlutunar arðs hafi ekki verið notuð þá. Hann heldur því einnig fram að ekki megi 

heldur samþykkja (frekari) arðgreiðslur á síðari hluthafafundum þó svo að þær gætu farið 

fram sem árshagnaður samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, því að 

                                                           
68 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 
357. 
69 Sama heimild 357. 
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ákvörðun um það hvernig fara skuli með hagnað eða tap á reikningsárinu verði ávallt að taka 

á aðalfundi félagsins, sbr. 2. mgr. 84. gr. sömu laga.70  

 

Þó svo að fyrir hendi sé nægur hagnaður í félaginu til að úthluta arði ber því ekki lagaleg 

skylda til að úthluta arði til hluthafa sinna, nema kveðið sé á um slíka úthlutun í samþykktum 

félagsins.  Í 2. mgr. 101. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 er að finna heimild til handa 

hluthöfum sem eiga minnst 1/10 hlutafjár að krefjast þess að teknu tilliti til 61. gr. laganna að 

aðalfundur taki ákvörðun um að úthluta sem arði fjárhæð sem nemur allt að fjórðungi þess 

sem eftir stendur af árshagnaði félagsins eftir að tap frá fyrri árum hefur verið jafnað og 

lögbundin framlög í aðra sjóði frádregin. Þessari reglu er ætlað að tryggja hagsmuni 

minnihlutans gagnvart óeðlilegum ráðstöfunum meirihlutans til að mynda um að halda 

arðgreiðslum niðri.71 Svipaðar reglur, sem miða að því að tryggja vernd minnihlutans, er víða 

að finna í félagalögunum en ekki er ætlunin að fjalla frekar um þau ákvæði hér. Sé hagnaði 

félagsins ekki úthlutað sem arði til hluthafa er hann yfirleitt færður í frjálsa sjóði félagsins, en  

samkvæmt 98. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 verður hluthöfum ekki greitt úr frjálsum 

sjóðum nema með arðgreiðslum.  

 
Í hlutafélagalögunum er engan áskilnað að finna um það í hvaða formi arðgreiðslurnar skuli 

inntar af hendi, það er hvort greiða skuli arð af reiðufé félagsins, lánsfé eða öðrum 

fjármunum, svo sem verðbréfum er félagið kann að eiga72 og er það til marks um það að 

félaginu sé í raun í sjálfsvald sett hvernig það fjármagnar arðgreiðslurnar. 

 

4.3.3 Arðsregla hlutafélagalaga 

Í 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 segir að einungis sé heimilt að úthluta sem 

arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði 

frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur verið 

jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skuli lagt í varasjóð eða til 

annarra þarfa. Það fé (fjármunir) sem félagi er heimilt að nota við úthlutun á arði til hluthafa 

sinna skiptist samkvæmt þessu í þrjá flokka, það er hagnaður samkvæmt samþykktum 

ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærður hagnaður frá fyrri árum og það fé sem hvílir í 

frjálsum sjóðum félagsins. Þessir liðir mynda í sameiningu arðgreiðslustofn félagsins.  

                                                           
70 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 
353. 
71 Sama heimild 358. 
72 Sama heimild 353. 



32 
 

Hagnaður 

Þar sem hugtakið „hagnaður“ er ekki skilgreint í lögunum hefur eins og áður segir verið horft 

til hagnaðarhugtaks reikningsskilanna eins og það birtist í lögum um ársreikninga, sbr. 2. 

mgr. 24. gr. laga um bókhald, nr. 145/1994, sbr. einnig 10. gr. og 17. gr. laga um 

ársreikninga, nr. 3/2006, en þar er hagnaður skilgreindur sem jákvæður mismunur 

heildartekna og heildargjalda sem verður til á reikningsári samkvæmt niðurstöðu 

rekstrarreiknings sem færður hefur verið í samræmi við lög og góðar reikningsskilavenjur. 

Það flækir hins vegar málið að í reikningsskilunum er gerður greinarmunur á því hvort um er 

að ræða innleystan eða óinnleystan hagnað en slíka aðgreiningu er hins vegar ekki að finna í 

núgildandi hlutafélagalögum eða einkahlutafélagalögum.  

 

Í ársreikningskafla þágildandi laga um hlutafélög nr. 32/1978, miðaðist afkomumælingin við 

innleystan hagnað fremur en óinnleystan, en á gildistíma laganna var ekki heimilt að færa 

tekjur vegna matsbreytinga á eignum og skuldum líkt og nú er heimilt samkvæmt ákvæðum 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna (IFRS).73 Velta má fyrir sé ástæðum þess að ákvæðið 

hvarf út úr lögunum. Kannski hefur löggjafinn talið að efni ákvæðisins væri svo sjálfsagt að 

ekki þyrfti að kveða sérstaklega á um það í lögunum. Þessar vangaveltur verða hins vegar 

aldrei meira en getgátur einar þar sem höfundi ritgerðarinnar hefur ekki tekist að finna beinar 

heimildir um þetta efni. 

 

Hvað sem þessu líður er ljóst að hagnaður í rekstri félags verður ekki til án þess að félagið 

hafi haft tekjur á reikningsárinu.  Samkvæmt núgildandi reikningsskilareglum myndast 

hagnaður í reikningsskilum bæði af innleystum tekjum og óinnleystum breytingum á virði 

eigna, en breytingarnar eru flokkaðar sem óinnleystar tekjur í reikningsskilunum.74  

 

Samkvæmt umfjölluninni í kafla 3 ber að færa stóran hluta þeirra tekna sem myndast í bókum 

félaga vegna matsbreytinga á eignum í rekstrarreikning með sama hætti og aðrar tekjur 

félags. Þetta gerir það að verkum að þrátt fyrir að tap hafi orðið af reglulegri starfsemi, kann 

sú staða að koma upp að félag, sem valið hefur að nota gangvirðislíkanið við mat á eignum 

sínum, sýni hagnað í rekstrarreikningi vegna þess að óinnleysti hagnaðurinn af eignunum er 

hærri en sem nemur tapinu af reglulegri starfsemi félagsins. Sú staðreynd að ekki er gerður 

                                                           
73 Stefán Svavarsson, „Hvenær má greiða arð?“ Morgunblaðið  27. ágúst 2009.  Hvaða hagnað skal miðað við?, 
2. mgr., 10 <http://www.fbo.is/files/Frettirog tilkynningar/Frettir/StefanSvArdur.pdf> Skoðað 1. ágúst 2011. 
74 Sama heimild, Hvaða hagnað skal miðað við?, 2. mgr.  
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greinarmunur á innleystum hagnaði og óinnleystum gerir það að verkum að félög virðast geta 

úthlutað sem arði jafnt innleystum hagnaði sem og óinnleystum og skiptir í því sambandi 

engu hvort um er að ræða hagnað sem tilkominn er vegna matsbreytinga eigna í bókhaldi eða 

ekki. Vandinn við slíka meðhöndlun teknanna er hins vegar sá að kannski er aldrei hægt að 

innleysa umræddan hagnað, þar sem hann er í eðli sínu ekkert annað en „pappírshagnaður“ 

sem verður til við færslu matsbreytinga eigna í bækur félagsins.    

 
Þessu er hins vegar öðruvísi farið hvað varðar hækkun á bókfærðu verði varanlegra 

rekstrarfjármuna í kjölfar sérstaks endurmats, sbr. áðurnefnda heimild í 1. mgr. 31. gr. laga 

um ársreikninga, nr. 3/2006 en hækkun á virði slíkra eigna færist ekki yfir rekstur eins og 

aðrar matsbreytingar sem fjallað er um í þessari ritgerð, heldur á sérstakan endurmatsreikning 

meðal eigin fjár, sbr. 2. mgr. 31. gr. sömu laga. Þar sem umræddar matsbreytingar eru ekki 

færðar yfir rekstur geta þær hvorki orðið að hagnaði í skilningi reikningsskilanna né í 

skilningi 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 fyrr en endurmatsreikningurinn hefur 

verið leystur upp og tekjurnar innleystar. Matsbreytingar varanlegra rekstrarfjármuna skapa 

þar af leiðandi ekki heimild til arðsúthlutunar á grundvelli eiginfjárstöðu enda ber að aðgreina 

skýrlega slíkar breytingar innan eign fjár, sbr. umfjöllunina um frjálsa og bundna sjóði hér á 

eftir. Af því leiðir að úthlutun arðs á slíkum grunni getur ekki talist lögmæt úthlutun af 

fjármunum félags, sbr. 98. gr. sömu laga, vegna þess að tekjurnar sem liggja til grundvallar 

hagnaðinum, eru ekki orðnar til í félaginu. Ástæða þessa áskilnaðar laganna er vernd 

hagsmuna lánardrottna, fjárfesta og annarra viðsemjenda félagsins.  

 

Áður en lengra er haldið má velta því fyrir sér hvort það samrýmist tilætlan löggjafans með 

hinum ströngu reglum um úthlutun arðs, að hagnaður sem ekki er orðinn til í félagi verði 

greiddur beint út til hluthafa, á kostnað félagsins. Ljóst er að ekki er gert ráð fyrir því í 

löggjöfinni og er það álit höfundar að líklega hafi ekki heldur verið stefnt að við setningu 

hennar að beiting reglna reikningsskilanna, það er staðlanna og ákvæða laga um ársreikninga 

nr. 3/2006, yrði hagnýtt með þessum hætti til tjóns fyrir hlutafélög og einkahlutafélög, 

lánadrottna þeirra og aðra viðskiptamenn.  Í hlutfélagalögunum og einkahlutafélagalögunum 

er hins vegar ekki að finna nein ákvæði sem banna að arður sé greiddur út af þeim hagnaði 

sem til verður vegna matsbreytinga eigna í reikningsskilum. Að sama skapi er þar heldur ekki 

að finna neitt sem heimilar að greiða út arð af þessum hagnaði. Lögin gefa með öðrum orðum 

litla vísbendingu um það hvernig eigi að fara með þennan hagnað. 
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Í lögum um ársreikninga og í alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum, er þess hins vegar getið að 

ekki skuli tekjufæra matsbreytingar á eignum nema vissa sé fyrir því að hækkunin sé 

varanleg. Slíkum hagnaði er samkvæmt því ekki hægt að úthluta sem arði nema að 

endurmatið hafi farið fram í góðri trú og það hafi verið framkvæmt að hæfum matsmönnum 

og að eignirnar sem um ræðir séu ekki af þeirri gerð sem ekki er hætta á að sveiflist mikið í 

verði til skamms tíma. 75 Sé matið eða endurmatið framkvæmt undir þessum kringumstæðum 

þá er engin ástæða til þess að ætla annað en slík arðgreiðsla sé heimil að lögum. Löggjafinn 

gerir samkvæmt þessu ráð fyrir því að ekki sé unnt að úthluta arði til hluthafa á grundvelli 

framtíðartekna félags, sbr. einnig umfjöllunina um óvissar tekjur í kafla 5 hér á eftir, til tjóns 

fyrir hlutafélög og einkahlutafélög, lánardrottna þeirra og aðra viðskiptamenn.  Úthlutun arðs 

af óinnleystum hagnaði kann hins vegar í vissum tilfellum að vera óheimil hafi til dæmis 

einungs hluti eigna í viðkomandi eignaflokki félagsins verið metinn, en kveðið á um það í 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) að endurmatið sé ekki framkvæmt á einstökum 

eignum, heldur eignaflokkum, þannig að sambærilegar eignir fái allar samskonar endurmat.76  

 

Í 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 kemur eins og áður segir ekkert fram um eðli 

umrædds hagnaðar, það er hvort umræddur hagnaður þurfi að vera innleystur eða hvort nýta 

megi óinnleystan hagnað sem stafar af breytingum á virði eigna til hækkunar við úthlutun á 

arði. Það sama er að segja um önnur ákvæði laganna. Þar sem alþjóðlegu reiknings-

skilastaðlarnir líta á óinnleysta hækkun á virði eigna sem tekjur, séu breytingarnar á annað 

borð færðar yfir rekstur, þá er ekki annað að sjá en að félagi sé heimilt að úthluta arði af slíkri 

hækkun að því gefnu að ekki standi önnur skilyrði laganna í vegi fyrir úthlutuninni. Það 

skiptir ekki máli þó að slíkur hagnaður kunni að vera tímabundinn og geti sem slíkur gengið 

til baka strax á næsta fjárhagsári vegna breytinga í rekstrarumhverfinu. Það skiptir ekki 

heldur máli þó að félagið hafi ekki handbært fé til að greiða út arð.77 Því félaginu er heimilt 

að og sækja sér fjármagn til banka og annarra fjármálafyrirtækja í formi lána, sem aftur eykur 

skuldir þess á kostnað kröfuhafa.   

 

                                                           
75 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna 
alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð 2010/EES/39/03 Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1606/2002 [2010] EES 39/221, 16.32 og 16.34, 296. 
76 Sama heimild, IAS 16.39, 297. 
77 Wai-Meng Chan, S. Susela Devi, Sai-Leong Lee and Kok-Thye Ng, „Convergence to international financial 
reporting standards (IFRS): The need to tighten the rule on divisible profit.“ (2010) African Journal of Business 
Management 4, 3588,  3595. 
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Í ákvæðinu er heldur ekki að finna neinn áskilnað um að hagnaður þurfi að vera til staðar í 

félaginu þegar ákvörðun er tekin um úthlutun arðs. Þar sem eignirnar, sem skiluðu 

hækkuninni, eru ennþá fyrir hendi í bókum félagsins, mun breytt staða til lækkunar á virði 

eignanna hafa áhrif til lækkunar á tekjum félagsins. Upphaflegi hagnaðurinn kann því að 

þurrkast út.78 Félaginu ber eftir sem áður skylda til að greiða út arðinn, enda eignast hluthafar 

félagsins kröfu á hendur því við ákvörðun aðalfundar um úthlutun arðs. Þar sem arður af 

óinnleystum hagnaði er yfirleitt fjármagnaður með lántökum kann útgreiðsla arðsins að leiða 

til þess að félagið fari í þrot og lánveitendur þess tapi öllu sínu.  

 

Af þessu leiðir að félag sem tekur ákvörðun um úthlutun arðs á grundvelli óinnleysts 

hagnaðar virðist í skilningi hlutafélagalaganna ekki vera að brjóta nein lög. Félagið tók 

ákvörðun um úthlutun arðsins þegar bækur þess sýndu hagnað, þó svo að um óinnleystan 

hagnað væri að ræða, en slíkur hagnaður er viðurkenndur í reikningsskilunum.79 Segja má að 

slíkur hagnaður sé einnig viðurkenndur með óbeinum hætti í félagalöggjöfinni þar sem  hún 

notast við hagnaðarhugtak reikningsskilanna. 

 

Yfirfærður hagnaður 

Félag má, auk hagnaðar samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, úthluta 

uppsöfnuðum og yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum sem arði til hluthafa. Í þessu felst að 

hluthafafundi er heimilt að ákveða að færa hagnað á milli ára og nota hann síðar til 

arðgreiðslna eða til annarra þarfa eftir atvikum. Aðalfundur þarf að taka þessa ákvörðun eins 

fljótt og auðið er því að síðari hluthafafundur getur eins og áður segir ekki samþykkt 

arðgreiðslur eða færslur í frjálsa sjóði samkvæmt samþykktum reikningum fyrri ára þó svo að 

möguleiki kunni þá að hafa verið til úthlutunar á arði.80  

 

Frjálsir sjóðir og bundnir 

Samkvæmt 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, er heimilt að úthluta fé úr frjálsum 

sjóðum sem arði til hluthafa. Með frjálsum sjóðum er átt við þá sjóði sem hvorki eru bundnir 

samkvæmt ákvæðum laga né samþykkta félagsins sjálfs. Úthlutun fjármuna til hluthafa, úr 

                                                           
78 Wai-Meng Chan and Dr. S. Susela Devi, „Malaysia´s Dividend Rule: A Blot on Corporate Governance“ 
(2009) 22 Accountants Today, 26, 29. 
79 Wai-Meng Chan, S. Susela Devi, Sai-Leong Lee and Kok-Thye Ng, „Convergence to international financial 
reporting standards (IFRS): The need to tighten the rule on divisible profit.“ (2010) African Journal of Business 
Management 4, 3588,  3595. 
80 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 
354. 
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frjálsum sjóðum félags, er háð þeim takmörkunum sem fram koma í lögum, sbr. 98. gr. 

laganna, en samkvæmt greininni má ekki greiða úr frjálsum sjóðum til hluthafa nema með 

arðgreiðslum og eftir atvikum samkvæmt samþykktum félagsins.81 Slíkir frjálsir sjóðir 

mynda, ásamt hagnaði síðasta rekstrarárs og yfirfærðum hagnaði fyrri ára, arðgreiðslustofn 

félagsins.  

 

Velta má því fyrir sér hvort fjármunir, sem félag aflar á yfirstandandi rekstrarári, geti talist til 

frjálsra sjóða félagsins á því sama rekstrarári. Tekið er á þessu álitaefni í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 344/2011 en þar kemur fram að ætlaður hagnaður af rekstri á 

yfirstandandi rekstrarári teljist ekki hvíla í frjálsum sjóði og geti því ekki orðið grundvöllur 

arðúthlutunar á árinu, enda verði hagnaði síðasta reikningsárs aðeins úthlutað á grundvelli 

samþykkts ársreiknings fyrir það ár. Skilyrðið um samþykktan ársreikning síðasta rekstrarárs 

gerir það einnig að verkum að hagnaður síðasta reikningsárs kemur ekki til úthlutunar sem 

arður úr frjálsum sjóðum fyrr en ársreikningur þess árs hefur verið samþykktur. Það sama á 

við um hagnað yfirstandandi árs en hann  kemur ekki til lögmætrar úthlutunar sem arður á 

árinu, enda liggur afkoma ársins þá ekki fyrir.  

 

Frjálsir sjóðir félags myndast með þrennum hætti; í fyrsta lagi sem hluti af rekstrarhagnaði 

fyrri ára, í öðru lagi í tengslum við lækkun hlutafjár, samkvæmt ákvörðun hluthafafundar sbr. 

4. tölul. 2. mgr. 51. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 og í þriðja lagi þegar skilyrði eru fyrir 

hendi til þess að leysa upp endurmatsreikning samkvæmt 3. mgr. 31. laga um ársreikninga, 

nr. 3/2006 og gangvirðisreikning samkvæmt 4. mgr. 38. gr. sömu laga, sem myndaðir hafa 

verið í tengslum við endurmat á eignum félagsins. Þannig verður bundinn sjóður til frjálsrar 

ráðstöfunar. Sé enginn endurmatsreikningur eða gangvirðisreikningur færður hjá viðkomandi 

félagi er hægt að færa allar fjárhæðir óhindrað yfir á óráðstafað eigið fé meðal eigin fjár í 

efnahagsreikningi, eða inn í arðgreiðslustofn félagsins, sem gerir aðilum kleift að úthluta 

þeim í arð til hluthafa eins og um innleystar tekjur sé að ræða.   

 

Samkvæmt prófessor Stefáni Má Stefánssyni verður að sérgreina frjálsa sjóði í bókum 

félagsins til aðskilnaðar frá öðrum eiginfjárreikningum svo að unnt sé að nota þá til 

arðgreiðslna eða annarra greiðslna til hluthafa. Þetta skilyrði nær hins vegar ekki til eftirstæðs 

hagnaðar (árshagnaðar) félags, sem ekki hefur verið úthlutað sem arði til hluthafa, en slíkur 
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hagnaður er samkvæmt reglum reikningsskilanna venjulega færður á óráðstafað eigið fé. Þótt 

að slíkur hagnaður hafi ekki verið auðkenndur með sérstökum hætti í bókum félagsins virðist 

hann engu að síður vera til frjálsrar ráðstöfunar í félaginu.82  Ætla má að þetta nái einnig til 

eftirstæðs hagnaðar sem af einhverjum ástæðum hefur verið færður á bundinn reikning í stað 

þess að færa hann í frjálsa sjóði félagsins. Það sem ræður mestu hér um er eðli umrædds fjár 

og lögbundinn réttur aðila til að úthluta fénu til hluthafa í formi arðs að öðrum skilyrðum 

laganna uppfylltum. Þetta á að sjálfsögðu þó ekki við í þeim tilvikum ef í samþykktum félags 

er til dæmis kveðið á um aukin framlög í varasjóð.  

 

Lögbundinn sjóður í hlutafélagi kallast sá sjóður sem ekki er heimilt að ráðstafa með frjálsum 

hætti heldur aðeins að uppfylltum ákveðnum lagaskilyrðum.  Bundinn sjóður hlutafélags er 

fyrst og fremst hlutaféð sjálft, en slíkur sjóður myndast sem hluti hagnaðar af 

rekstrarreikningi, og lögbundinn varasjóður, sbr. 100. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995.  

Slíkur sjóður getur einnig myndast þegar raunvirði fastafjármuna er verulega hærra en 

kostnaðarverð,  þannig að talið sé varanlegt, og það leiðir til færslna á endurmatsreikning, 

sbr. 3. mgr. 31. laga um ársreikninga, nr. 3/2006.83  Það sama virðist einnig eiga við um 

færslur á sérstakan gagnvirðisreikning, sbr. 4. mgr. 38. gr. sömu laga, vegna endurmats á 

tilteknum eignum félags, sbr. umfjöllunina í kafla 3 hér að framan. Sú krafa að hækkun á 

bókfærðu verði fjárfestingareigna í kjölfar gangvirðisbreytinga sé færð í rekstrarreikning og 

þar með á óráðstafað eigið fé, þannig að það sé til ráðstöfunar við arðsúthlutun samkvæmt 

ákvæðum hlutafélagalaga, stangast á við þá kenningu að hluthafar geti ekki tekið til sín 

fjármuni félagsins í formi arðs fyrr en hagnaður af verðhækkun eigna hefur verið innleystur. 

Af þessu leiðir að þó svo að umræddar matsbreytingar myndi hagnað í skilningi 

reikningsskilanna, þá mynda þær ekki arðgreiðslustofn fyrr en þær hafa verið seldar og eða 

hækkunin innleyst.  

 

Þeim félögum sem tekið hafa ákvörðun um að úthluta arði til hluthafa ber áður en útgreiðsla 

arðsins fer fram að gæta vissra sameiginlegra skilyrða sem eru forsendur þess að arðsúthlutun 

sé heimil. Þessi skilyrði er einkum að finna í 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, 
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sbr. 52 gr. laganna.84 Samkvæmt 3. mgr. 101. gr. sömu laga verður að greiða arðinn út innan 

6 mánaða eftir að ákvörðun um úthlutun hans hefur verið tekin.  

 

4.3.4 Sameiginleg skilyrði arðsúthlutunar 

Áðurnefnt ákvæði 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 um að arði verði aðeins 

úthlutað af hagnaði, er einnig bundið þeim sameiginlegu skilyrðum að úthlutunin byggi á 

samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, að dregið hafi verið frá það tap sem ekki hefur 

verið jafnað í félaginu og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skuli lagt í 

varasjóð eða til annarra þarfa. Sérstök skilyrði gilda um úthlutun arðs úr móðurfélögum og 

lækkun hlutafjár. 

 

Samþykktur ársreikningur  

Það ákvæði 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 að arði verði aðeins úthlutað af 

hagnaði er jafnframt bundið því skilyrði að sá ársreikningur sem liggur til grundvallar 

úthlutun á arði hafi verið lagður fyrir hluthafafund og samþykktur. Samkvæmt prófessor 

Stefáni Má Stefánssyni felur þetta ákvæði laganna það í sér að óheimilt sé að samþykkja á 

síðari hluthafafundum arðgreiðslur samkvæmt samþykktum reikningum fyrri ára þó svo að 

félagið hafi ekki nýtt sér heimildir sínar til úthlutunar á arði þá.   

 

Ákvæðið felur það einnig í sér að óheimilt er að „samþykkja (frekari) arðsgreiðslur á síðari 

hluthafafundum (aukafundi) þó svo þær gætu farið fram sem árshagnaður samkvæmt 

samþykktum reikningi síðasta reikningsárs“, því ákvörðun um arðgreiðslur verði ávallt að 

taka á aðalfundi í félaginu, sbr. 2. mgr. 84. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995.85  Þar sem 

skýrsla stjórnar, sem er hluti ársreikningsins og geymir tillögu um ráðstöfun hagnaðar 

félagsins, er hluti af hinum samþykkta ársreikningi fælist í síðari tillögu stjórnar til 

hluthafafundar breyting á hinum samþykkta ársreikningi sem vart fengi staðist. Af þessu 

leiðir einnig að ekki er heldur hægt að greiða út arð samkvæmt samþykktum 

árshlutareikningi. 

 

Í skilyrðinu um samþykktan ársreikning felst ennfremur að skýrsla stjórnar sé samin og 

staðfest af stjórn þess sama félags. Stjórn móðurfélags er til dæmis óheimilt, þrátt fyrir að 
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samstæðureikningur sé gerður, að leggja til eða samþykkja úthlutun arðs úr dótturfélagi, það 

er stjórn eins félags er óheimilt að ráðstafa hagnaði annars félags með úthlutun verðmæta 

þess fyrra í formi arðs. Þessi ályktun stendur í beinu sambandi við þá staðreynd að um 

sjálfstæða lögaðila er að ræða, sem hvor um sig og óháð hinum, lýtur ákvæðum laga um 

hlutafélög, nr. 2/1995. Á sama hátt er ljóst að hlutdeild móðurfélags í afkomu 

hlutdeildarfélaga getur ekki verið grundvöllur til arðsúthlutunar nema að umræddum hagnaði 

hafi áður verið úthlutað til móðurfélagsins í samræmi við áðurnefnt lagaákvæði um úthlutun 

arðs. Þetta þýðir með öðrum orðum að hlutdeild móðurfélags í afkomu dóttur- og 

hlutdeildarfélaga getur ekki verið grundvöllur arðsúthlutunar hjá móðurfélaginu, þar sem slík 

ráðstöfun fullnægir ekki skilyrði lagagreinarinnar um samþykktan ársreikning stjórnar þess 

félags ella væri um algeran heimildarskort stjórnar eins félags til íhlutunar um málefni annars 

félags að ræða. 

 

Jöfnun taps 

Úthlutun af verðmætum félaga í formi arðs, hvort sem arðgreiðslustofninn er myndaður af 

rekstrarhagnaði, lækkun hlutafjár eða uppleystum endurmats- og/eða gangvirðisreikningi, er 

alltaf háð því sameiginlega skilyrði að draga verður frá það tap sem ekki hefur verið jafnað 

áður í félaginu. Ástæða þessa áskilnaðar laganna er samkvæmt prófessor Stefáni Má 

Stefánssyni sú að hafi rekstrartap orðið til í félaginu á fyrri árum, þá sé líklegt að eigið fé þess 

hafi jafnframt rýrnað svo og bundnir sjóðir félagsins óháð því hvort hlutafé þess hafi verið 

lækkað. Séu frjálsir sjóðir hins vegar fyrir hendi í félaginu má nota þá til þess að jafna það tap 

sem myndast hefur í félaginu og gera því í þannig kleift að úthluta því fé sem umfram er sem 

arði til hluthafa sinna.86 Hægt er að sniðganga þetta tapsjöfnunarskilyrði og búa til tekjur með 

því að færa umræddar matsbreytingar og hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga beint á 

óráðstafað eigið fé, en óráðstafað eigið fé í upphafi reikningsárs er mælikvarði á 

úthlutunarheimild vegna afkomu fyrra árs, sbr. skilyrði 1. mgr. 99. gr. laga nr. 2/1995, um 

jöfnun taps. Þannig verður raunveruleg staða eigin fjár ekki sýnileg og þar með talinn hinn 

raunverulegi arðgreiðslustofn félagsins. 

 

Varasjóðir 

Áður en til arðsúthlutunar kemur ber félögum samkvæmt 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 

2/1995 að taka frá fé og leggja í varasjóð eða til annarra þarfa minnst tíu hundraðshluta þess 
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hagnaðar sem ekki fer til þess að jafna hugsanlegt tap fyrri ára, sbr. 100 gr. sömu laga og ekki 

er lagt í aðra lögbundna sjóði, uns varasjóðurinn nemur tíu hundraðshlutum hlutafjárins. 

Þegar varasjóðurinn hefur náð því marki skulu framlög til hans nema minnst fimm 

hundraðshlutum þar til sjóðurinn nemur einum fjórða hlutafjárins. Í félagssamþykktum er auk 

þess unnt að mæla fyrir um greiðslu á mun hærri framlögum til varasjóðs en getið er um í 

lögunum. Nái varasjóður félagsins hins vegar ekki tíu hundraðshlutum hlutafjárins má félagið 

ekki greiða hærri arð en sem nemur þeim hundraðshluta af greiddu hlutafé, sem svarar til 

hæstu vaxta á almennum sparisjóðsreikningi.87  

 

Lækkun hlutafjár 

Úthlutun á verðmætum til hluthafa getur einnig farið fram með lækkun hlutafjár en þá er í 

raun um endurgreiðslu til hluthafanna á áður innborguðu hlutafé að ræða.88 Það sama á við ef 

ætlunin er að færa lækkunarfjárhæðina í sjóði félagsins til frjálsrar ráðstöfunar.89 Við lækkun 

hlutafjárins er mikilvægt að tryggja að hagur lánadrottna skerðist ekki vegna lækkunarinnar 

og að réttarsambandinu á milli hluthafa sé ekki raskað. Einnig þarf að gæta ákvæðis 53. gr. 

laga um hlutafélög, nr. 2/1995 en þar segir að ef ráðstafa eigi lækkunarfjárhæðinni að nokkru 

leyti eða öllu í þeim tilgangi er greinir í 2., 3. og 4. tölul. 2. mgr. 51. gr. sömu laga, skuli birta 

áskorun til kröfuhafa félagsins um að tilkynna kröfur sínar til félagsstjórnar innan tveggja 

mánaða frá birtingu áskorunarinnar, nema í þeim tilvikum þegar hlutaféð hækkar um leið um 

samsvarandi fjárhæð. Samkvæmt ákvæðinu má ekki framkvæma hlutafjárlækkunina séu 

tilkynntar, gjaldfallnar kröfur ekki greiddar og fullnægjandi trygging sett fyrir greiðslu 

ógjaldfallinna eða umdeildra krafna.90  

 

Skilyrði fyrir beitingu heimildar til lækkunar á hlutafé er að finna í 54. gr. laga um hlutafélög, 

nr. 2/1995. Þar kemur fram að hafi hlutafjárlækkun verið ráðstafað til jöfnunar á tapi megi 

hluthafafundur ekki ákveða hærri arðgreiðslu næstu þrjú árin á eftir en sem nemur tíu 

hundraðshlutum hlutafjárins árlega nema að því tilskyldu hlutaféð hafi aftur verið hækkað um 

fjárhæð sem svarar til lækkunarinnar sbr. ákvæði 53. gr. sömu laga, sbr. 52. gr.laganna.91 
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Samstæður 

Í móðurfélagi er ennfremur óheimilt að úthluta það miklum arði að andstætt sé góðum 

rekstrarvenjum með tilliti til fjárhagsstöðu samstæðunnar, enda þótt arðsúthlutun sé annars 

heimil. Þessu ákvæði er ætlað að draga úr hættunni á að úthlutað sé svo miklum verðmætum 

úr móðurfélögum að þau séu skilin eftir ógjaldfær, sbr. 2. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 

2/1995.92 Geri stjórnendur félags tillögu um úthlutun arðs þegar þeir vita að félagið er 

ógjaldfært eða ef úthlutun arðs hefur þau áhrif að félagið verður ógjaldfært kunna að baka sér 

refsi- eða skaðabótaábyrgð. 

 

4.4 Samantekt og niðurstöður 

Samkvæmt  1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 er einungis heimilt að úthluta sem 

arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði 

frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur verið 

jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skuli lagt í varasjóð eða til 

annarra þarfa. Þar sem hagnaðarhugtakið er ekki skilgreint í lögunum, heldur notast við 

hagnaðarhugtak reikningsskilanna, virðist fátt standa í vegi fyrir því að hægt sé að úthluta 

sem arði til hluthafa hagnaði sem til verður vegna matsbreytinga eigna í reikningsskilum. 

 

Í hlutafélagalögunum sjálfum er eins og áður ekki að finna nein ákvæði sem banna að arður 

sé greiddur út af þeim hagnaði sem til verður vegna færslu matsbreytinga eigna ef undan eru 

skildar sérstakar endurmatsbreytingar vegna varanlegra rekstrarfjármuna. Slíkar 

matsbreytingar færast ekki yfir rekstur og mynda því ekki hagnað í skilningi 

reikningsskilanna. Aðrar matsbreytingar, það er matsbreytingar fjárfestingareigna og mat á 

fjármálagerningum, eru færðar í gegnum rekstrarreikning, sbr. ákvæði ársreikningalaganna og 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna, en slíkar breytingar mynda samkvæmt framansögðu 

hagnað í rekstri félagsins og uppfylla þar með hagnaðarskilyrði 1. mgr. 99. gr. laga um 

hlutafélög, nr. 2/1995.  

 

Í umfjölluninni hér að framan kemur hins vegar fram að færa beri matsbreytingar umræddra 

eigna  eftir atvikum á endurmatsreikning eða sérstakan gangvirðisreikning á meðal eigin fjár, 

en slíkir reikningar tilheyra ekki arðgreiðslustofni félagsins. Matsbreytingar þær sem hér um 

ræðir mynda ekki frjálsa sjóði heldur teljast þær hvíla á bundnum eiginfjárreikningi þangað 
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til tekjurnar eru orðnar raunverulegar (þegar umræddir reikningar eru leystir upp) enda verða 

engir fjármunir til við slíkar matsbreytingar. Sama er að segja um hlutdeild félagsins í 

afkomu annarra félaga. Þar er um að ræða tekjur sem umrædd félög hafa ekki úthlutað í arð 

og því er með öllu óeðlilegt að þær flytjist inn í arðgreiðslustofn móðurfélagsins, enda í reynd 

um matsaðferð á eignarhlutunum að ræða. Sá hagnaður sem þannig er tilkominn getur 

samkvæmt þessu ekki verið hluti af þeim hagnaði félagsins sem heimilt er að úthluta í formi 

arðs, sbr. fyrrgreind ákvæði, fyrr en tekjurnar eru orðnar raunverulegar við innlausn eða sölu 

undirliggjandi eigna. Ástæða þessa áskilnaðar laganna er vernd hagsmuna lánardrottna, 

fjárfesta og annarra viðsemjenda félaga, það er vernd viðskiptalífsins í heild. 
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5 Skattlagning tekna af matsbreytingum eigna 

Í þessum kafla verða ákvæði skattalaga skoðuð, með tilliti til þess hvort tekjur er stafa af 

hækkun á virði eigna við matsbreytingar í reikningsskilum, falli undir tekjusvið laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003. Athyglinni verður einkum beint að reglum um skattskyldu tekna, 

arðstekjum, tímafærslu tekna og frádráttarheimildum. Skoðað verður hvernig haga skuli 

skattlagningu tekna af matsbreytingum eigna hjá félagi annars vegar og hjá einstaklingum og 

félögum við úthlutun á arði hins vegar.  

 
5.1 Almennt 

Samkvæmt stjórnskipun Íslands fer Alþingi með ákvörðunarvald um fjárstjórn ríkisins og 

ákveður hvaða skattar skulu lagðir á þegna ríkisins, sbr. 40., 72. og 77. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944,93 en þar er kveðið á um skattlagningarheimildir ríkisins. 

Skattlagning skal samkvæmt ákvæðunum byggja á almennum og efnislegum mælikvarða og 

er áhersla á jafnræði þegnanna við álagningu skatta.94 Skilgreining prófessors Jónatans 

Þórmundssonar á skatti er svohljóðandi: „Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem 

tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða 

ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds 

frá hinu opinbera.“95 Aðaltilgangur skatta er að afla ríkinu tekna til að standa straum af 

almennum útgjöldum ríkissjóðs en þá má eftir atvikum einnig nota til tekjujöfnunar í 

þjóðfélaginu96 eða til að stýra neyslu almennings.  

 

Tekjuhugtak skattalaga  

Það er meginregla samkvæmt lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 að allar tekjur eru 

skattskyldar, nema þær séu sérstaklega undanþegnar skattskyldu að lögum.  Þessi meginregla 

er meðal annars leidd af ákvæðum 7. gr. og 28. gr. laganna. Samkvæmt upphafsákvæði 7. gr. 

laga teljast skattskyldar tekjur með þeim undantekningum og takmörkunum er í ákvæðinu 

greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til 

peningaverðs og skiptir ekki máli í því sambandi hvaðan tekjurnar stafa eða í hvaða formi 

þær eru. Undanþágur frá meginreglunni eru fáar og flestar vel afmarkaðar, sbr. 28. gr. sömu 

laga.  
                                                           
93 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan1999) 556-557. 
94 Sama heimild 620. 
95 Jónatan Þórmundsson, Fyrirlestrar í skattarétti. (Reykjavík 1982), 2. 
96 Indriði H. Þorláksson, „Skattapólitík. Er skattkerfið hagkvæmt og hvernig má nýta ívilnanir þess?“ (2007) 
3(1) Stjórnmál og stjórnsýsla veftímarit < http://skemman.is/stream/get/1946/8950/23836/1/b.2007.3.1.2.pdf > 
skoðað 25. mars 2012.  
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Hagnaðarhugtak skattalaga 

Skattalegur hagnaður er frábrugðinn reikningshaldslegum hagnaði, eins og hann birtist í 

ársreikningalögunum, sbr. skilgreininguna í kafla 3.1, að því leyti að búið er að aðlaga 

hagnaðinn að ákvæðum skattalaga og reglna. Það kemur meðal annars til af mismunandi 

afskriftarprósentum fastafjármuna, frestunarheimildum á skattalegum söluhagnaði og 

mismunandi meðhöndlun á gengismun í reikningsskilum annars vegar og skattskilum hins 

vegar, en vegna þessa munar er færð upp tekjuskattsskuldbinding í reikningsskilum félaga.  

 

5.2 Skattalög 

Að tíundarlögunum undanskildum sem samþykkt voru á Alþingi í lok 11. aldar að undirlagi 

kirkjunnar og annarra valdastétta í landinu, þá má segja að fyrstu skattalögin hér á landi hafi 

verið lögfest á árinu 1877, með lögum um tekjuskatt, nr. 21/1877. Skattur samkvæmt 

lögunum var lagður á tekjur af arðberandi eign og á atvinnutekjur. Var skatturinn reiknaður 

sem hlutfall af afrakstri einstakra tekjukelda yfir árið, en til tekjukelda töldust arðberandi 

eignir og atvinna í þágu annars aðila eða eigin rekstur,97 svo sem launatekjur, verslunartekjur, 

iðnaðartekjur og eignatekjur.98 Frá atvinnutekjum, hvort sem um einstakling með rekstur eða 

félag var að ræða, mátti draga þann „kostnað er varið hefir verið til að reka hana“.99  

 

Lög þessi voru numin úr gildi á árinu 1921, en þá voru sett ný lög um tekju- og eignarskatt 

sem talin eru marka upphafið að heildstæðri löggjöf um skatta hér á landi. Frumvarp það er 

varð að lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 74/1921 var lagt fram af milliþinganefnd á 

árinu 1907, en það var byggt á tekjuskattslöggjöf Norðurlandanna.100 Í lögunum var meðal 

annars að finna ákvæði um skattskyldu tekna, undanþágur frá skattskyldu og rekstrarkostnað. 

Líkt og í lögunum frá 1877 var tekjuhugtakið skilgreint þröngt og náði eingöngu yfir 

reglulegar tekjur frá varanlegum tekjukeldum og öðrum tilfallandi tekjum sem féllu undir 

fyrirfram skilgreindan ramma.101 Um var að ræða tæmandi talningu á þeim tekjum er teldust 

til skattskyldra tekna. Við ákvörðun á eignarskatti átti að miða við áætlað söluverð á öllu 

                                                           
97  Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattaréttur 1 (Fjölritunarstofa Daníels Halldórssonar 1994) 56-57. 
98  Helgi V. Jónsson, „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ (1993) 46 (4) Úlfljótur, tímarit 
laganema 319, 320. 
99  Stefán Svavarsson. „Um þróun reikningsskila fyrirtækja“ í Birgir Guðmundsson  (ritstj.) Afmælisrit, Félag 
löggiltra endurskoðenda 1935-1995 (Félag löggiltra endurskoðenda 1995) 76, 81. 
100  Alþt. 1921, A-deild, 68-69.  
101  Ásmundur  G. Vilhjálmsson, sama heimild 60.  
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lausafé, þar með töldum birgðum og vélum og tækjum, en fasteignir átti þó að miða við 

fasteignamat.102  

 

Á næstu áratugum voru gerðar ýmsar breytingar á lögunum frá 1921. Þannig voru sett ákvæði 

í lög sem heimiluðu fyrirtækjum og þeim sem atvinnu stunduðu, að endurmeta varanlega 

fjármuni sína til þess að koma við betri samjöfnun á milli rekstrartekna og afskrifta af slíkum 

fjármunum. Sum þessara  ákvæða skattalaganna höfðu einnig áhrif á efni ársreikninga 

fyrirtækja, enda virðast þeir að mati prófessors Stefáns Svavarssonar í upphafi aðallega hafa 

verið samdir til þess að draga fram skattstofna.103 Tekjuhugtak laganna tók litlum breytingum 

frá lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 74/1921 til laga um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 

68/1971. Í lögunum frá árinu 1971 er búið að fella á brott skilgreininguna um uppruna 

teknanna, en hugtakinu gæði hafði verið bætt við greinina til að árétta að skattskylda væri 

ekki eingöngu bundin við laun, hagnað sem af atvinnurekstri og arð af eignum.104  

 

Með lögum um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981 varð breyting á tekjuhugtaki laganna til 

rýmkunar. Við ákvörðun á skattskyldu skipti uppruni teknanna engu máli eða hvort um væri 

að ræða reglulegar eða tilfallandi tekjur.105 Með lögunum voru einnig teknar upp 

verðbólguleiðréttingar. Nú skyldu fyrirtæki árlega framreikna kostnaðarverð varanlegra 

fjármuna sinna og reikna afskriftir af þannig framreiknuðu verði. Einnig var tekið tillit til 

áhrifa verðbólgunnar á peningalegar eignir og skuldir með útreikningi á svonefndri 

verðbreytingarfærslu. Lögum þessum var margoft breytt á gildistíma laganna uns þau voru 

endurútgefin sem lög um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 90/2003.106  Árið 2004 voru gerðar 

verulegar breytingar á lögunum. Skattar voru lækkaðir og  eignarskattur afnuminn með 

lögum um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 129/2004. Ólíkt því 

sem áður var eru tekjur samkvæmt núgildandi lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 einungis 

undanþegnar skatti ef kveðið er sérstaklega á um það í lögum. 

 

5.3 Ákvæði skattalaga 

Í þessum hluta er fjallað um almennt um þau ákvæði tekjuskattslaganna er varða skattskyldu, 

arðstekjur, frádráttarheimildir, undanþegnar tekjur og tímafærslu tekna, en þessir liðir. 
                                                           
102 Stefán Svavarsson. „Um þróun reikningsskila fyrirtækja“ í Birgir Guðmundsson (ritstj.) Afmælisrit, Félag 
löggiltra endurskoðenda 1935-1995 (Félag löggiltra endurskoðenda 1995) 76, 81. 
103 Sama heimild 81. 
104 Ásmundur  G. Vilhjálmsson, Skattaréttur 1 (Fjölritunarstofa Daníels Halldórssonar 1994) 91. 
105 Sama heimild 63. 
106 Stefán Svavarsson, sama heimild 81. 
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Athyglinni verður einkum beint að þeim greinum laganna sem kunna að hafa áhrif á stærð 

þess stofns sem er í boði við úthlutun á arði.  

 

5.3.1 Skattskylda aðila 

Um skyldu einstaklinga og lögaðila til að greiða skatt af tekjum sínum hér á landi fer sam-

kvæmt lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003.  

 

Skattskylda einstaklinga 

Í 1. mgr. 1. gr. laganna er fjallað um ótakmarkaða skattskyldu107 þeirra einstaklinga sem 

heimilisfastir eru eða hafa verið heimilsfastir hér á landi, en hafa flutt úr landi og fellt hafa 

niður heimilisfesti sitt hér, nema þeir sanni að þeir séu skattskyldir í öðru ríki. Það sama á við 

um þá einstaklinga sem dvelja hér á landi eða lengur en samtals 183 daga á sérhverju 12 

mánaða tímabili og þá sem ekki falla undir önnur ákvæði greinarinnar en starfa samtals 

lengur en 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili um borð í loftfari eða skipi sem skráð er 

hér á landi. Við ákvörðun á skyldu aðila til að greiða tekjuskatt þarf að taka tillit til 

fyrirliggjandi tvísköttunarsamninga sem ríkisstjórnin hefur gert við stjórnir annarra ríkja, en 

þeim er ætlað að koma í veg fyrir tvísköttun á tekjur og eignir, sbr. heimildir í 119. gr. 

tekjuskattskattalaga.  

 

Almenn skattskylda lögaðila 

Í 2. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt er fjallað um ótakmarkaða skattskyldu lögaðila. 

Skattskyldan hvílir á skráðum hluta- og einkahlutafélögum ásamt samlagshlutafélögum sem 

eru sjálfstæðir skattaðilar, gagnkvæmum vátryggingar- og ábyrgðarfélögum, kaupfélögum, 

öðrum samvinnufélögum, samvinnufélagasamböndum, samlagsfélögum og sameignar-

félögum með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, samlögum og samtökum, og öðrum félögum, 

sjóðum og stofnunum ásamt dánarbúum og þrotabúum, sbr. 1-5. tölul. 1. mgr. sömu 

lagagreinar. Samkvæmt greininni er tekjuskattsstofn lögaðila þær tekjur sem kveðið er á um í 

II. kafla laganna, að frádregnum þeim frádráttarbæra rekstrarkostnaði sem heimilaður er 

samkvæmt 31. gr. sömu laga.  

 

Takmörkuð skattskylda 

                                                           
107 Í ótakmarkaðri skattskyldu felst að einstaklingur er skyldur til að greiða tekjuskatt á Íslandi af öllum tekjum 
sínum, hvar sem þeirra er aflað. 
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Aðilar með takmarkaða skattskyldu samkvæmt. 3. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 eru allir 

þeir sem ekki bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi, svo sem aðilar með 

heimilisfesti erlendis og eða aðilar sem hafa dvalið hér á landi 183 daga eða skemur á 

sérhverju 12 mánaða tímabili. Aðilum með takmarkaða skattskyldu ber að greiða tekjuskatt af 

þeim tekjum sem uppruna eiga hér á landi. Undir skattskyldar tekjur aðila samkvæmt 

ákvæðinu falla til dæmis greiðslur fyrir þjónustu innta af hendi hér á landi. Sama gildir um 

aðila sem hafa tekjur af leigu, afnotum eða rétti til hagnýtingar á lausafé, einkaleyfum, hvers 

konar réttindum eða sérþekkingu, svo og af söluhagnaði vegna slíkra eigna. Þetta á einnig við 

um aðila sem sem hafa tekjur, þar með talinn söluhagnað, af íslenskum hlutabréfum, 

stofnbréfum eða öðrum réttindum til hlutdeildar í hagnaði eða af rekstri íslenskra fyrirtækja. 

 

Samkvæmt 116. gr. sömu laga bera hinir erlendu skattskyldu aðilar ábyrgð á greiðslu skatta 

af tekjum eða greiðslum sem um ræðir í 3. gr. tekjuskattslaganna svo og öðrum sköttum sem 

leggja ber á slíkar tekjur eða greiðslur. Samkvæmt 3. mgr. 116. gr. bera þeir, sem inna af 

hendi greiðslur til þeirra sem skattskyldir eru samkvæmt 3. gr. laganna, einnig ábyrgð á 

sköttum viðtakanda vegna þessara greiðslna, sbr. einnig 22. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, nr. 45/1987. Greiðslur til aðila, sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi 

og falla undir 3., 6. og 7. tölul. 3. gr. tekjuskattslaga, teljast til launa samkvæmt lögum um 

staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987.  

 

Hjá lögaðilum, sem bera takmarkaða skattskyldu skal halda eftir 18% staðgreiðslu af arði, 

sbr. 1. mgr. 7. tölul. B. 70. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 og A-lið 2. gr. og 4. mgr. 9. gr. 

laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, sbr. og þær meginreglur laga sem settar 

eru fram í 1. og 2. gr. laga um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 94/1996. Erlend 

félög, sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi, geta þó notið lægra afdráttarhlutfalls af 

arði (oftast 0% eða 5%) skv. tvísköttunarsamningi við viðkomandi ríki. Skilyrði fyrir þessu er 

að hið erlenda félag eigi að ákveðinn eignarhlut í hinu íslenska félagi, sem greiðir arðinn, svo 

sem nánar er kveðið á um í hverjum tvísköttunarsamningi fyrir sig.  

 

Undanþegnir aðilar 

Í 4. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 eru taldir upp þeir aðilar sem eru undanþegnir greiðslu 

tekjuskatts, en það eru meðal annars ríkissjóður, sveitarfélög og stofnanir þeirra, lögaðilar 

sem verja öllum hagnaði sínum til almannahagsmuna, lífeyrissjóðir, svo og félög og aðrir 

sem ekki reka atvinnu. Þrátt fyrir að framangreindir aðilar, að undanteknum þeim sem taldir 
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eru upp í 4. og 5. tölul. 4. gr. laganna, séu virðisaukaskattskyldir, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. 

laga um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, þá verða þeir ekki taldir leggja stund á atvinnurekstur í 

þeim skilningi sem hér er um rætt. Þeir lögaðilar sem eru undanþegnir skattskyldu samkvæmt 

1.-7. tölul. 4. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 skulu þrátt fyrir þá undanþágu greiða 20% 

tekjuskatt af fjármagnstekjum, samkvæmt 4. mgr. 71. gr. sömu laga. Staðgreiðslu þessari er 

ráðstafað til greiðslu væntanlegs tekjuskatts eða annarra opinberra gjalda eða endurgreidd 

viðkomandi aðila. Nokkrir lögaðilar eru þó jafnframt undanþegnir þeim skatti og eru þeir 

tæmandi taldir í 5. mgr. sömu greinar. 

 

5.3.2 Almenn skattskylda tekna 

Í II. kafla laga um tekjuskatt nr. 90/2003 er fjallað um skattskyldar tekjur. Þar kemur fram að 

allar tekjur séu skattskyldar, nema þær séu sérstaklega undanþegnar skattskyldu að lögum. 

Þessi meginregla verður meðal annars leidd af ákvæðum 7. gr. og 8.–28. gr. laganna, en þar 

er að finna nánari útlistun á einstökum þáttum tekjuhugtaksins.  

 

Almennar tekjur 

Um skattskyldar tekjur er fjallað í II. kafla laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Í 1. mgr. 7. gr. 

kemur fram að til  skattskyldra tekna teljist með þeim undantekningum og takmörkunum, er 

síðar greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin 

verða til peningaverðs og skiptir í því sambandi ekki máli hvaðan tekjurnar stafa né í hvaða 

formi þær eru. Með orðalaginu „með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar 

greinir,“ er í ákvæðinu vísað til 28. gr. sömu laga, en í greininni er að finna undanþágur frá 

meginreglunni um skattskyldu allra tekna, eins og vikið verður að í kafla 5.3.4. Af orðalagi 

ákvæðisins verður ekki annað ráðið en að tekjuhugtakið sé mjög rúmt og megininntak þess án 

nokkurra takmarkana.  

 

Í ákvæðinu er það skilyrði sett að skattaðila verði að hafa „hlotnast“ þau gæði, arður, laun eða 

hagnaður sem þar er vísað til svo að slík verðmæti verði talin honum til skattskyldra tekna. Í 

tekjuskattslögunum er enga vísbendingu að finna um það hvað nákvæmlega felst í þessu 

orðalagi ákvæðisins. Samkvæmt Íslenskri orðabók merkir sögnin „hljóta“ að fá eitthvað í sinn 

hlut.108 Álitamál er hins vegar hvort félag sem færir hækkun á virði eigna í reikningsskilum til 

tekna í bókum sínum eins og kveðið er á um í reglum reikningsskilanna, og úthlutar síðan 

                                                           
108 Íslensk orðabók. Árni Böðvarsson (ritstj.) (2. útg., Mál og menning 1992), 385. 
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arði af hagnaði sem þannig er tilkominn til hluthafa, hlotnist við þá ráðstöfun tekjur í 

skilningi skattalaganna. 

 

Í úrskurði umboðsmanns Alþingis í máli nr. 3927/2003 frá árinu 2003, er varðar 

endurákvörðun á sköttum vegna upptöku á ágóða af ólögmætum sjávarafla, er bent á að 

álitaefni kunni að rísa vegna þessa, en í úrskurðinum segir orðrétt: „Það leiðir [...] beint af 

orðskýringu 7. gr. að álitaefni kunna að rísa eftir álagningu skatts hvort skilyrði séu til 

endurákvörðunar skattstofna síðar ef skattaðili getur þá sýnt fram á að honum hafi í raun ekki 

„hlotnast“ verðmætin.“109 Að mati höfundar fæst ekki fullur skilningur á orðalagi ofangreinds 

lagaákvæðis og svar við álitaefninu nema það sé skoðað í samhengi við tekjuhugtak laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003, eins og það birtist í 7. gr., sbr. einnig ákvæði 28. gr. sömu laga, er 

fjallar um undanþágur frá meginreglunni um skattskyldu allra tekna, og ákvæði 2. mgr. 59. 

gr. sömu laga, þar sem rætt er um „kröfustofnunarregluna“ svokölluðu. 

 

Launatekjur og hlunnindi 

Samkvæmt 7. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, skiptast skattskyldar tekjur í þrjá stafliði, 

A-, B- og C-lið. Í A-lið er fjallað um laun og aðrar persónutekjur, B-liður fjallar um tekjur af 

atvinnurekstri og C-liður um eignatekjur, s.s. leigu, arð, vexti og söluhagnað, sem bæði geta 

orðið til hjá einstaklingum og í atvinnurekstri. Af tekjum í A- og B-lið er greiddur 

tekjuskattur en af tekjum samkvæmt C-lið er greiddur fjármagnstekjuskattur, sbr. 3. mgr. 

66.gr. sömu laga.  

 

Ákvæði þetta var upphaflega að finna í lögum nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt. Í 

athugasemdum við ákvæðið er fylgdi frumvarpi til laganna kemur fram að í ákvæðinu séu 

taldar upp í dæmaskyni helstu tegundir skattskyldra tekna. Upptalningin geti aldrei orðið 

tæmandi og verði því ekki gagnályktað út frá ákvæðinu.  Í því sambandi er vísað sérstaklega 

til 9. tölul. C-liðar 7. gr. laganna, en þar segir að aðilar skuli telja sér til tekna „Sérhverjar 

aðrar tekjur eða ígildi tekna sem eigi eru sérstaklega undanskildar í lögunum eða 

sérlögum“.110 

 

Í A-lið greinarinnar er að finna upplýsingar um laun og aðrar persónutekjur í fjórum liðum. Í 

1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 er tiltekið að endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf 

                                                           
109 Álit umboðsmanns Alþingis 14. júlí 2004 í máli nr. 3927/2003, kafli IV, liður 2, 16. mgr. 
110 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 600 - 282. mál, athugasemdir við 7. gr., 1. mgr. 
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eða þjónustu sem innt er af hendi fyrir annan aðila skuli teljast skattskyldar tekjur. Til 

skattskyldra tekna teljast einnig hvers konar fríðindi og hlunnindi, sem launamenn hljóta í 

starfi, svo sem fatnaður, fæði, húsnæði, risnufé, verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, 

flutningspeningar og aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og 

framlög og gjafir sem sýnilega eru gefnar sem kaupauki. Tekið er fram að ekki skipti máli 

hver tekur við greiðslum né í hvaða gjaldmiðli goldið er, hvort sem það er í reiðufé, fríðu, 

hlunnindum eða vinnuskiptum.  

 

Í 13. gr. reglugerðar um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 245/1963 segir ennfremur, að ekki 

skipti máli í hverju laun eða endurgjald fyrir unnið verk sé fólgið, verði það metið til peninga. 

Í greininni kemur fram að til launatekna teljist hvers konar hlunnindi, veitt í launaskyni, og 

önnur form fyrir greiðslu, svo sem fæði, húsnæði, ljós og hiti, bifreiðaafnot, 

einkennisbúningur og annar fatnaður, greiðslur í vörum úr verslunum eða afurðum úr 

framleiðslufyrirtæki og greiðsla í sérhverjum öðrum verðmætum eða eignum, t.d. 

hlutafjáreign í hlutafélagi, innstæða í félagi eða fyrirtæki, hlutdeild í skipi eða húseign og svo 

framvegis, sbr. B-liður 13. gr. reglugerðarinnar.  

 

Það gildir almennt um lög um tekjuskatt, nr. 90/2003 í heild og einstakar greinar laganna eftir 

atvikum, að þau eru ekki upptalning á því sem er heimilt eða óheimilt eins og gerist hjá 

sumum öðrum þjóðum, sbr. til dæmis hjá Svíum. Þau eru umgjörð um vettvang 

viðskiptalífsins og þeim ber eðli sínu samkvæmt að beita vegna tekna af viðskiptaatburðum 

sem eru nýir af nálinni en ekki bara vegna þeirra viðskiptatilvika sem voru þekkt þegar lögin 

voru sett. Þessi skilningur fær meðal annars stoð í dómi Hæstaréttar Íslands í máli nr. 

241/2010 – Þórður Már Jóhannesson gegn íslenska ríkinu,111 en þar kemur fram að l. mgr. 1. 

töluliðar A. liðar 7. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 sé  ekki tæmandi og taki því „[...] til 

nýrra og áður óþekktra tegunda starfstengdra greiðslna falli þær undir hina almennu 

skilgreiningu. Er ekkert því til fyrirstöðu að skattyfirvöld taki á álitamálum sem slíkri 

nýbreytni í starfstengdum greiðslum kunna að fylgja eftir því sem þau koma upp í 

skattaframkvæmd [...]“.112 Ætla má að hið sama eigi við um tekjur sem falla undir aðra 

stafliði ákvæðisins, það er B- og C-lið.  

 

                                                           
111 Málið snérist um það hvort hagnaður af sölu hlutabréfa í vinnuveitanda áfrýjanda, sem hann hafði keypt fyrir 
lánsfé, handveðsett og gert söluréttarsamning um, yrði skattlagður sem fjármagnstekjur eða sem laun. 
112 Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 241/2010, kafli III, mgr. 4. 
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Atvinnurekstrartekjur 

Til skattskyldra atvinnurekstrartekna samkvæmt B-lið 7. gr. teljast „Allar tekjur af 

atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, þar með talið endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, 

umboðslaun, þóknanir, atvinnurekstrarstyrkir, rekstrarstöðvunarbætur og hvers konar tekjur 

sem upp eru taldar í öðrum liðum þessarar greinar og tengdar eru atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi.“ Með öðrum liðum þessarar greinar er átt við C-liðinn þar sem 

eignatekjurnar er að finna. Vaxtatekjur og söluhagnaður eigna sem tilheyra rekstri 

einstaklinga teljast til dæmis til atvinnurekstrartekna og er greiddur af þeim tekjuskattur en 

ekki fjármagnstekjuskattur.  

 

Af þessu orðalagi má ráða að allar tekjur, sem verða til í atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi, séu skattskyldar nema að þær  séu undanþegnar skattskyldu að lögum. Engu máli 

virðist skipta í hvaða formi tekjurnar eru né hvaðan þær stafa, eða hvort um er að ræða 

reglulegar eða óreglulegar tekjur. Að mati höfundar styður þetta ákvæði laganna þau rök að 

hækkun á virði eigna í reikningsskilum sem færðar eru á óráðstafað eigið fé, án þess að 

undirliggjandi eignir hafi verið seldar, teljist til skattskyldra tekna. Úr skattskyldu umræddra 

tekna fæst hins vegar ekki skorið fyrr en skoðuð hafa verið fleiri ákvæði tekjuskattslaganna.  

 

Í 18. gr. reglugerðar um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 245/1963 segir ennfremur, að um 

tekjuákvörðun félaga gildi almennt sömu reglur sem um ákvörðun á tekjum einstaklinga, þær 

verði yfirleitt skattskyldar, hvernig sem þeim sé varið. Til skattskyldra tekna félaga reiknist 

því þær tekjur sem ráðstafað er með þeim hætti að yfirfæra þær á óráðstafað eigið fé til næsta 

árs, hvort sem sú yfirfærsla komi fram í auknum eignum eða lækkuðum skuldum eða hvoru 

tveggja, sbr. 4. tölul. 18. gr. reglugerðarinnar.  

 

Fjármagnstekjur  

Í C-lið 7. gr. er að finna upptalningu á fjármagnstekjum í 11 liðum auk sérstaks ákvæðis í 9. 

tölul. er kveður á um skattskyldu sérhverra annarra tekna eða ígildi tekna sem eigi séu 

sérstaklega undanskildar í lögunum eða sérlögum. Samkvæmt 4. tölul. C-liðar 7. gr. laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003 telst arður af hlutum og hlutabréfum í félögum til skattskyldra tekna. 

Tekjurnar eru staðgreiðsluskyldar skv. lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 

94/1996. 
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5.3.3 Skattskyldur arður 

Í 1. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er fjallað um skattlagningu arðs af hlutum og 

hlutabréfum í félögum, sem um ræðir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna, en slíkur arður telst til 

til skattskyldra tekna, sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr. sömu laga. Í 1. málsl. 1. mgr. 11. gr. 

tekjuskattslaganna segir orðrétt: 

 
Til arðs af hlutum og hlutabréfum í félögum, sem um ræðir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., telst auk 
venjulegrar arðgreiðslu sérhver afhending verðmæta til hlutareiganda með takmarkaða eða 
ótakmarkaða ábyrgð eða hluthafa er telja verður sem tekjur af hlutareign þeirra í félaginu. Til arðs telst 
ekki úthlutun jöfnunarhlutabréfa samkvæmt lögum um einkahlutafélög, lögum um hlutafélög og lögum 
um samvinnufélög sem hafa ekki í för með sér breytta eignarhlutdeild hlutareiganda eða hluthafa eða 
hækkun séreignarhluta félagsaðila í A-deild stofnsjóðs samvinnufélaga eða samvinnuhlutabréf sem 
félagsaðilum eru afhent við slíka hækkun séreignarhluta í samvinnufélagi samkvæmt lögum um 
samvinnufélög. 
 

Ákvæðið tekur ekki heldur til arðs af eigin hlutum eða hlutabréfum, sbr. 3. mgr. 11. gr., en 

slíkur arður telst hvorki til tekna né gjalda hjá hlutafélagi eða samlagshlutafélagi. Þessi 

skilgreining skattalaganna á arði er samkvæmt orðalagi ákvæðisins miklu víðari en 

skilgreining sú sem notast er við félagalögunum. Í umfjölluninni hér á eftir verður einungis 

fjallað um venjulega arðgreiðslu í skilningi ákvæðisins, en það er sá arður sem rætt er um í 

félagalögunum.  

 
Arður sem laun 

Samkvæmt 3. málsl. 1. mgr. 11. gr. tekjuskattslaganna, skulu þeir skattaðilar sem skylt er að 

reikna sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. telja sér helming arðgreiðslna 

samkvæmt lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög til tekna að því marki sem 

heimil arðsúthlutun félagsins er samtals umfram 20% af skattalega bókfærðu eigin fé þess í 

árslok viðmiðunarárs og skulu tekjurnar skattleggjast í samræmi við 5. mgr. 66. gr. sömu 

laga. Samkvæmt ákvæðinu skal sá hluti tekna einstaklinga, sem telst vera laun samkvæmt 3. 

málsl. 1. mgr. 11. gr., skattlagður  í  2. skattþrepi og myndar hann hvorki stofn til 

tryggingagjalds né lífeyrisiðgjalds hjá greiðanda og telst ekki heldur til frádráttarbærs 

kostnaðar.  

 

Ákvæði þessu var upphaflega bætt við 1. mgr. 11. gr.  með lögum um tekjuöflun ríkisins, nr. 

128/2009, en því var meðal annars ætlað það hlutverk að draga úr hættunni á því að 

launatekjur væru færðar í búning fjármagnstekna. Í athugasemdum með frumvarpi til laganna 

kemur fram að mikil fjölgun hafi orðið á einkahlutafélögum á undanförnum árum. Brögð hafi 

verið að því að launagreiðslum til ráðandi aðila hafi verið haldið í lágmarki á sama tíma og 
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greiddur hafi verið verulegur arður úr félögunum. Þessi aðferð hafi þannig skapað óeðlilegt 

misræmi í skattlagningu heildartekna á milli rekstrarforma og haft neikvæð áhrif á tekjur 

eigenda og skert tekjur sveitarfélaga.113  

 

Með lögum, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, nr. 73/2011, var gerð sú breyting á 1. mgr. 11. 

gr. tekjuskattslaganna, að 3. málsl. 1. mgr. felldur á brott,  en í stað hans var tveimur nýjum 

málsliðum bætt við greinina.  

 

Arður í hendi lögaðila 

Í 1. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er eins og áður segir  fjallað um skattlagningu 

arðs af hlutum og hlutabréfum í félögum, sem um ræðir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna, en 

slíkur arður telst til til skattskyldra tekna, sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr. sömu laga. Samkvæmt 9. 

tölul. 31. gr. sömu laga má hluthafi, sem jafnframt er lögaðili, færa til frádráttar tekjum sínum 

fjárhæð sem er jafnhá þeim arði er hann hefur fengið úthlutað. Í þeim tilvikum þegar 

móttakandi óheimillar úthlutunar er hluthafi, sem jafnframt er lögaðili, fellur skattskyldan 

undir 1. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Sé um óheimila úthlutun á arði að ræða 

er lögaðilum ekki heimilt að  nýta sér frádrátt samkvæmt 9. tölul. 31. gr. og færa til frádráttar 

tekjum sínum þá fjárhæð sem þeir hafa fengið greidda í arð. Nánar er fjallað um 

frádráttarheimildir í atvinnurekstri í kafla 5.3.5. hér á eftir.  

 

Skattlagning óheimilla úthlutana 

Úthlutun á verðmætum úr félagi sem stangast á við lög um hlutafélög og lög um 

einkahlutafélög telst óheimil í skilningi skattalaganna, sbr.  2. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt,  

nr. 90/2003, en í ákvæðinu segir orðrétt:  

 

Úthlutun verðmæta skv. 1. mgr. til hluthafa eða hlutareiganda sem jafnframt er starfsmaður félags, eða 
tengds félags, telst vera laun skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. ef hún er óheimil samkvæmt lögum um 
hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög. Ef úthlutun til annarra en starfsmanna er óheimil samkvæmt 
lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög skal skattleggja úthlutunina sem tekjur skv. 4. 
tölul. A-liðar 7. gr. Ef slík úthlutun á sér stað til samlagsfélags eða sameignarfélags, þar sem einn 
sameigenda er hluthafi, stjórnarmaður eða starfsmaður félagsins sem úthlutar verðmætum, skal 
úthlutunin teljast til tekna hjá honum skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. 
 

Þetta ákvæði kom upphaflega inn í tekjuskattslögin með lögum, um breytingu á lögum nr. 

75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt, og fleiri lögum, nr. 133/2001,114 en með lögunum voru 

                                                           
113 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 292-256. mál, athugasemdir við 3. mgr. 
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gerðar verulegar breytingar á skattlagningu óheimilla úthlutana verðmæta úr félögum. Meðal 

helstu breytinga laganna var að nýrri málsgrein var bætt við 9. gr. þágildandi laga um 

tekjuskatt og eignarskatt, þar sem fjallað var um skattlagningu arðs, sem varð 2. mgr. 

greinarinnar, sbr. nú 2. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Samhliða þessum 

breytingum var með nýrri málsgrein bætt við 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt , nr. 75/1981, sem varð 3. mgr. þess töluliðar, sbr. nú 3. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. 

gr. núgildandi laga, þar sem fram kemur að lán til starfsmanna sem óheimil eru samkvæmt 

lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög skuli teljist þeim til tekna sem laun.115 Í 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 13/2011 er að finna ágætt dæmi um þetta: 

 
Kærandi í máli þessu var stjórnarmaður og prókúruhafi í X ehf. og eigandi að helmingi hlutafjár í 
félaginu. Á árinu 2007 greiddi X ehf. hluthöfum arð að fjárhæð 21.030.000 kr. að teknu tilliti til 
óumdeildrar leiðréttingar. Samkvæmt ársreikningi X ehf. fyrir árið 2006 nam hagnaður ársins 
8.506.190 kr. og nam óráðstafað eigið fé í árslok sömu fjárhæð. Yfirskattanefnd taldi, að virtum 
lagaskilyrðum fyrir úthlutun arðs samkvæmt lögum um einkahlutafélög, að úthlutun arðs umfram þá 
fjárhæð hefði ekki verið heimil í tilviki X ehf. á árinu 2007. Því gæti úttekt kæranda á því ári ekki að 
öllu leyti talist lögmæt úthlutun af fjármunum einkahlutafélagsins. Var fallist á með skattstjóra að um 
hefði verið að ræða slíka afhendingu verðmæta sem um ræddi í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2003 (dulinn 
arð) sem skattleggja bæri sem launatekjur í skattframtali kæranda. Að virtum málsatvikum var fallist á 
kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags og var m.a. bent á í þeim efnum að kærandi hefði tilfært 
umræddar greiðslur frá X ehf. sem fjármagnstekjur í skattframtali sínu árið 2008. 
 
 

Skattaðilum, sem verða uppvísir að því að greiða út óheimilan arð, stoðar lítt að bera fyrir sig 

vankunnáttu á skattalögum eða lélegri ráðgjöf þegar upp koma mál er varða óheimilan arð, 

þar sem fyrirsvarsmaður félags ber ábyrgð á upplýsingagjöf félagsins líkt og kveðið er á um í 

félagalögunum. Í þessu sambandi má einnig vísa til sambærilegra ákvæða um upplýsingagjöf 

sem er að finna í lögum um bókhald, nr. 145/1994, lögum um ársreikninga, nr. 3/2006 og 

lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003. Það stoðar skattaðilum ekki heldur að bera því við að um 

hafi verið að ræða „fyrirfram greiddan arð“ eða „fyrirfram greidd laun“ eins og dæmi eru um, 

sbr. til dæmis úrskurð yfirskattanefndar nr. 371/2011 (óbirtur). 

 

Mörg dæmi eru um að skattaðilar (forsvarsmenn félaga) telji sér heimilt að úthluta arði af 

endurmatsreikningum, sem tilkomnir eru vegna endurmats á varanlegum rekstrarfjármunum í 

reikningsskilum. Við slíkt endurmat ber eins og áður segir að færa hækkun á virði eigna á 

sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár, sem er bundinn eiginfjárreikningur, sem ekki 

                                                                                                                                                                                     
114 Sbr. lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, lögum nr. 83/1989, um Þjóðarbók-
hlöðu og endurbætur menningarbygginga, lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, lögum nr. 45/1987, um 
staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum nr. 144/1994, um ársreikninga, og lögum nr. 145/1994, um bókhald, með 
síðari breytingum, nr. 133/2001. 
115 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj.550-114 mál, 3.gr. b. 
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verður úthlutað af nema við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna. Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 140/2011 (óbirtur) er að finna ágætt dæmi um þetta, en þar vísaði 

kærandi meðal annars til þess að sér hefði verið mögulegt að hækka arðgreiðslustofn 

félagsins þar sem verðmæti lóðar félagsins væri vanfært. 

 

Kærandi í máli þessu var stjórnarmaður og prókúruhafi í X ehf. og eigandi að helmingi 

hlutafjár í félaginu. Á árunum 2006 og 2007 greiddi X ehf. hluthöfum arð að fjárhæð 

6.000.000 kr. fyrra árið og 6.000.000 kr. síðara árið. Samkvæmt ársreikningi X ehf. fyrir árið 

2005 nam greiddur arður 4.000.000 kr., hagnaður ársins 2.171.248 kr. og óráðstafað eigið fé í 

árslok 3.704.287 kr. Samkvæmt ársreikningi X ehf. fyrir rekstrarárið 2006 var óráðstafað 

eigið fé neikvætt í árslok um 3.522.830 kr. Vegna viðbáru umboðsmanns kæranda um 

vanfært verðmæti lóðar er í úrskurðinum tekið fram að heimild 1. mgr. 31. gr. laga um 

ársreikninga, nr. 3/2006 fyrir hækkun á bókfærðu verði fastafjármuna til markaðsverðs hafi 

ekki verið nýtt í tilviki X ehf. og þótt svo hefði verið verði ekki talið að það hefði getað breytt 

neinu um mögulega arðgreiðslu, enda beri að færa matsbreytingar samkvæmt lagaákvæðinu á 

sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár, sbr. 2. mgr. 31. gr. sömu laga, sem teldist því 

ekki til óráðstafaðs eigin fjár. Yfirskattanefnd taldi, að virtum lagaskilyrðum fyrir úthlutun 

arðs samkvæmt lögum um einkahlutafélög, að umræddar úttektir kæranda á árunum 2006 og 

2007 að fjárhæð 1.147.856 kr. fyrra árið og 3.000.000 kr. síðara árið hafi ekki að neinu leyti 

getað talist lögmæt úthlutun af fjármunum félagsins. Var fallist á með ríkisskattstjóra að um 

hefði verið að ræða slíka afhendingu verðmæta sem um ræddi í 2. mgr. 11. gr. laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003 (dulinn arð), sem skattleggja bæri sem launatekjur í skattframtali 

kæranda. Að virtum málsatvikum var kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags hafnað þar 

sem kærandi hefði enga grein gert fyrir þessum greiðslum frá X ehf. í skattframtölum sínum 

árin 2007 og 2008. 

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 287/2011 (óbirtur) er að finna annað dæmi um þetta, en líkt 

og í úrskurðinum í málinu hér að framan hugðist kærandi nota fé af endurmatsreikningi til að 

bæta stöðu óráðstafaðs eigin fjár og greiða út arð. 

 

Kærandi í máli þessu var framkvæmdastjóri, stjórnarmaður og prókúruhafi í X ehf. og 

eigandi alls hlutafjár í félaginu. Á árunum 2006 og 2007 greiddi X ehf. hluthöfum arð að 

fjárhæð 9.500.000 kr. fyrra árið og 10.500.000 kr. síðara árið. Samkvæmt ársreikningi X ehf. 

fyrir árið 2005 var óráðstafað eigið fé í upphafi ársins 15.307.532 kr., greiddur arður 
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7.900.000 kr. og „Sérstök fyrn. kvóta“ 3.658.828 kr. Að teknu tilliti til rekstrartaps ársins 

4.824.294 kr. var óráðstafað eigið fé í lok ársins 2005 því neikvætt um 1.075.590 kr. 

Samkvæmt ársreikningi X ehf. fyrir árið 2006 var óráðstafað eigið fé í upphafi ársins 

neikvætt um 5.899.884 kr. eða sem nam niðurstöðufjárhæð fyrra árs að viðbættu tapi fyrra árs 

og greiddur arður 9.500.000 kr. Að teknu tilliti til rekstrartaps ársins 12.538.253 kr. var 

óráðstafað eigið fé neikvætt í lok ársins 2006 um 27.938.137 kr. Í úrskurðinum segir 

ennfremur að svo fremi sem umræddir ársreikningar teljist bera með sér endurmat 

fastafjármuna í skilningi  1. mgr. 31. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006, svo sem byggt sé á 

að hálfu kæranda, verði ekki fallist á að endurmat á þeim grundvelli gæti breytt neinu um 

mögulega arðgreiðslu, enda beri að færa matsbreytingar á sérstakan endurmatsreikning á 

meðal eigin fjár, sbr. 2. mgr. 31. gr. sömu laga, sem því teljist ekki til óráðstafaðs eigin fjár. 

Yfirskattanefnd taldi, að virtum lagaskilyrðum fyrir úthlutun arðs samkvæmt lögum um 

einkahlutafélög, að úthlutun arðs hefði hvorki verið heimil í tilviki X ehf. á árinu 2006 né á 

árinu 2007. Því gæti úttekt kæranda á þeim árum ekki að neinu leyti talist lögmæt úthlutun af 

fjármunum einkahlutafélagsins. Var fallist á með ríkisskattstjóra að um hefði verið að ræða 

slíka afhendingu verðmæta sem um ræddi í 2. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 

(dulinn arð) sem skattleggja bæri sem launatekjur í skattframtali kæranda. 

 

Af umfjölluninni í ofangreindum úrskurðum yfirskattanefndar er ljóst að þeir fjármunir sem 

færa ber á bundna reikninga, í kjölfar endurmats á varanlegum rekstrarfjármunum, teljast ekki 

til óráðstafaðs eigin fjár fyrr en við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna og mynda því ekki 

stofn til arðgreiðslu. Að mati höfundar má ætla að það sama eigi við um hækkun á virði eigna  

í kjölfar gangvirðisbreytinga, en slíka hækkun ber að færa á sérstakan gangvirðisreikning, 

sem er bundinn eiginfjárreikningur. Engu virðist skipta hvort hækkunin er færð á viðkomandi 

reikninga eða ekki. Úthlutunin telst eftir sem áður óheimil. 

 

Endurgreiðsla á ólögmætum arði 

Í 2. mgr. 11. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, kemur eins og áður segir fram að skattleggja 

skuli óheimila úthlutun sem laun skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. eða tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 7. 

gr. hjá viðtakanda, ef hún er í andstöðu við ákvæði félagalaga. Samkvæmt 1. mgr. 102. gr. 

laga um hlutafélög, nr. 2/1995, sbr. 1. mgr. 79. gr. laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994, ber 

hluthafa að endurgreiða félagi þá fjármuni með dráttarvöxtum sem kunna að hafa verið 

greiddir úr félagi andstætt ákvæðum laganna.  

 



57 
 

Í skattalegu tilliti skipti lengst af ekki máli hvort endurgreiðsla á ólögmætum arði hefði átt sér 

stað eða ekki, eins og úrskurðir yfirskattanefndar í fjölmörgum málum eru til vitnis um, sbr. 

til dæmis úrskurði nr. 119/2006, nr. 38/2009 og nr. 60/2009, en í kjölfar dóms héraðsdóms 

Reykjavíkur sem kveðinn var upp þann 23. janúar 2012 í máli nr. E-7596/2010, Stefán Ingvar 

Guðjónsson gegn íslenska ríkinu, varð breyting þar á. Í málinu var ágreiningur um það hvort 

að heimilt væri að skattleggja sem laun óheimil lán sem hluthafi hafði fengið hjá 

einkahlutafélagi sínu og endurgreitt. Í dóminum segir orðrétt: 

 

Í 3. mgr. 1. tl. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 er ekki gerður greinarmunur á lánum, sem endurgreidd 
eru, og þeim, sem eru það ekki, heldur mynda bæði tekjustofn í skilningi 1. mgr. 7. gr. laganna. Þá eru 
engin tímamörk fyrir því, hvenær slíkt lán er endurgreitt. Er því aðstöðumunur á þeim, sem þiggja slík 
lán, en endurgreiða þau ekki, og svo þeim, sem þiggja slík lán, en endurgreiða þau að fullu. Í öðru 
tilvikinu skapast verðmæti í hendi, en í hinu tilvikinu er aðeins um að ræða fjármuni, sem fara um 
hendur lántakans. Allt að einu er í skilningi tekjuskattslaga enginn greinarmunur gerður þar á. Í fyrra 
tilvikinu greiðir sá tekjur af þeim verðmætum, sem honum hlotnast, en í síðara tilvikinu er þeim, sem 
býr við slíka aðstöðu, nauðugur einn sá kostur, að ganga á eignir sínar til greiðslu tekjuskatts af  
lánsfénu. Í máli þessu hefur stefnandi verið krafinn um greiðslu tekjuskatts, sem hann hefur jafnframt 
innt af hendi, af láni, sem óheimilt er samkvæmt 1. mgr. 79. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög 
og hann hefur þegar endurgreitt. Með því er brotið gegn stjórnarskrárvörðum eignarrétti hans. Verða 
áðurgreind ákvæði laga nr. 90/2003 því ekki lögð til grundvallar í máli stefnanda.116 

 

Samkvæmt dóminum er í skattalögum ekki að finna neinn áskilnað um að hluthöfum beri að 

endurgreiða félagi þá fjármuni sem þeir kunna að hafa fengið í hendur með ólögmætum hætti, 

líkt og kemur fram í ákvæðum félagalaganna. Skattaðila beri af þeim sökum ekki að greiða 

fullan tekjuskatt af allri fjárhæðinni sem tekin var úr félagi með ólögmætum hætti, heldur 

einungis þeim hluta hennar sem hann hefur ekki endurgreitt félaginu. Með dóminum var 

úrskurður skattstjóra Norðurlandsumdæmis eystra dags. 15. september 2008, um 

endurákvörðun opinberra gjalda stefnanda, felldur úr gildi. Þá var einnig felldur úr gildi 

úrskurður yfirskattanefndar frá 10. febrúar 2010 í máli stefnanda. 

 
5.3.4 Tekjur undanþegnar skattskyldu 

Í 28. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er að finna undantekningar frá meginreglu laganna 

um skattskyldu allra tekna, en tekjuhugtak laganna er eins og áður segir mjög vítt og tekur til 

flest allra tekna óháð því hver er greiðandi þeirra og hvers eðlis þær eru. Í ákvæðinu er  talið 

upp í ellefu töluliðum hvað telst ekki til tekna í skilningi laganna og sætir ekki skattlagningu 

á grundvelli þeirra. Sönnunarbyrðin hvílir á skattaðila sem heldur því fram að tiltekin 

undanþága frá hinni almennu reglu 7. gr. tekjuskattslaganna um skattskyldu allra tekna eigi 

við tekjur félags. Í 8. tölul. 28. gr. sömu laga er að finna eina tegund matshækkana sem telst 

                                                           
116 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 23. janúar 2012 í máli nr. E-7596/2010, kafli IV. 16. mgr. 
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ekki til tekna, en þar er um að ræða matshækkun búfjár, skv. 2. tölul. 73. gr. sömu laga, enda 

kemur matslækkun ekki til frádráttar tekjum eins og segir ákvæðinu. Í tekjuskattslögunum er 

ekki að finna nein önnur ákvæði sem undanþiggja tekjur í atvinnurekstri skattskyldu.  

 

Ákvæði 8. tölul. 28. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 á rætur sínar að rekja til laga um 

tekjuskatt og eignarskatt, nr. 6/1935 en ákvæðið hélst óbreytt til ársins 1978 er 

verðbólgureikningsskil voru innleidd í íslenska skattalöggjöf, sbr. lög um tekju og 

eignarskatt, nr. 40/1978 og lög um breyting á lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og 

eignarskatt, nr. 7/1980. Í frumvarpi til breytingarlaganna var ekki talin ástæða að taka 

sérstaklega fram að tekjur er stöfuðu af verðhækkun eigna væru undanþegnar skattskyldu. Í 

meðferð þingsins taldi fjárhags- og viðskiptanefnd hins vegar eðlilegt að taka af öll tvímæli 

um túlkun ákvæðisins og undanþágu umræddra tekna, sbr. 12. gr. laganna, en þar segir 

orðrétt: „Við 28. gr. laganna bætist nýr töluliður sem verði 8. tl. og orðist svo:  

Endurmatshækkun fyrnanlegra eigna samkvæmt ákvæðum laga þessara né matshækkun 

búfjár samkvæmt 2. tl. 74. gr., enda kemur matslækkun ekki til frádráttar tekjum.“117 

Ákvæðið um endurmatshækkun fyrnanlegra eigna var seinna fellt á brott úr lögunum, er 

verðbólgureikningsskil voru aflögð í skattskilum, en ákvæðið um matshækkun búfjár er þar 

enn að finna.  

 

Áhöld eru um það hvaða áhrif 28. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, sem hefur að geyma 

undantekningar frá meginreglu laganna um skattskyldu allra tekna, hefur á tekjur af 

matsbreytingum eigna. Þar sem í greininni er að finna tæmandi talningu á undanþágu-

ákvæðum laganna, virðist vera hægt að gagnálykta út frá ákvæðinu í heild á þann veg að 

aðrar tekjur en þær sem þar eru upp taldar, teljist til skattskyldra tekna. Vafi leikur hins vegar 

á gildi slíkrar gagnályktunar í ljósi forsögunnar, þar sem 8. tölul. 28. gr. tekjuskattslaganna 

var eins og áður bætt við lögin til að taka af öll tvímæli um túlkun ákvæðisins. Að sama skapi  

má einnig velta því fyrir sér hvort ekki sé eðlilegt að undanþágan í 8. tölul. 28. gr., taki einnig 

til annarra matsbreytinga, enda kemur matslækkun ekki til frádráttar tekjum eins og segir 

ákvæðinu.  

  

                                                           
117 Alþt. 1979-1980, A-deild, þskj. 168-44 mál, 12. gr. 
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5.3.5 Frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri 

Um frádrátt frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi fer eftir 31. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, sbr. 32.-50. gr. sömu 

laga. Þá er í gildi reglugerð um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, 

nr. 483/1994, þar sem nánar er kveðið á um hvað draga má frá rekstrartekjum. Þar er í fyrsta 

lagi um að ræða rekstrarkostnað eins og hann er skilgreindur í 1. tölul. 31. gr. laganna og 

nánar er kveðið á um í reglugerðinni, í öðru lagi annan frádrátt samkvæmt umræddri 

lagagrein og í þriðja lagi önnur gjöld sem kveðið er á um í lögum. Í reglugerðinni er einkum 

fjallað um þá frádráttarliði sem sæta takmörkunum og sérstakar reglur gilda um.  

 

Rekstrarkostnaður 

Í 1. mgr. 31. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003  er að finna meginheimild einstaklinga í 

rekstri og lögaðila til að draga rekstrarkostnað frá tekjum, en til rekstrarkostnaðar samkvæmt 

ákvæðinu teljast, „þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og 

halda þeim við, [...] og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð 

bera í rekstrinum.“ Til að um frádráttarbæran kostnað sé að ræða samkvæmt ákvæðinu þá 

þarf að vera um útgjöld að ræða „sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna“. Þetta 

orðalag ákvæðisins hefur verið skilið sem svo að útgjöldin verði að hafa orðið til á árinu og 

gagngjaldið verði að hafa verið greitt, sbr. 2. mgr. 59. gr. sömu laga, en útgjöldin þurfa hins 

vegar ekki að hafa leitt til tekna á sama árinu.118 Nægjanlegt er að til útgjaldanna hafi verið 

stofnað með það að markmiði að „afla teknanna“ en það er ekki sett sem skilyrði fyrir 

frádráttarbærni þeirra. 

 

Nánar er kveðið á um þennan frádrátt í sérstakri reglugerð um frádrátt frá tekjum af 

atvinnustarfsemi eða sjálfstæðri starfsemi, nr. 483/1994. Í a lið 1. gr. reglugerðarinnar kemur 

fram að draga megi frá tekjum lögaðila og þeirra aðila sem starfa við atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi, þau gjöld, greidd eða áfallin, sem eigi á árinu að ganga til að afla 

teknanna, tryggja þær og halda þeim við og ekki eru sérstaklega undanskilin í lögum. Fram 

kemur að undir rekstrarkostnað falli hins vegar hvorki útgjöld til eignakaupa eða annarra 

fjárfestinga né útgjöld til einkaþarfa, nema að því marki sem slík útgjöld séu talin til tekna hjá 

viðkomandi.  

 

                                                           
118 Helgi V. Jónsson, „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ (1993) 46 (4) Úlfljótur, tímarit 
laganema 320, 334-335. 
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Á undanförnum árum hafa skapast mörg ágreiningsmál á milli atvinnurekenda og 

skattyfirvalda um hvað teljist frádráttarbær kostnaður. Við mat á því skiptir mestu að skoða 

hvaða tengsl útgjaldaliðirnir hafa við tekjuöflun og hvort þau séu það mikil til að þeir teljist 

frádráttarbærir frá tekjum. Skattaðila ber að sanna að gjöld séu kostnaður tengdur rekstrinum 

og þar af leiðandi frádráttarbær. Í 50. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er yfirlit yfir 

rekstrarkostnað sem óheimilt er að draga frá skattskyldum tekjum.  

 

Til frádráttarbærs rekstrarkostnaðar samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. sömu laga telst einnig 

fyrning eigna, eftir því sem nánar er kveðið á um í 33.-47. gr. sömu laga. Þótt 

rekstrarkostnaður til frádráttar sé heimill samkvæmt ákvæðinu er fyrning skyldubundin 

samkvæmt 37. gr. laganna. Um niðurfærslu eigna er fjallað í 32. gr. og um ófyrnanleg réttindi 

í 48. gr. laganna. Í 7.-12. gr. áðurnefndrar reglugerðar um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri 

eða sjálfstæðri starfsemi, nr. 483/1994 er einnig fjallað um fyrningu og niðurfærslu eigna.  

 

Frádráttarbær arður 

Í 9. tölul. 31. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er að finna sérstaka heimild til handa 

tilteknum lögaðilum til að færa til frádráttar tekjum sínum þá fjárhæð sem þeir hafa fengið 

greidda í arð samkvæmt 4. tölul. C-liðar 7. gr. af hlutum og hlutabréfum í öðrum félögum, 

sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna. Í 9. tölul. 31. gr. segir orðrétt: 

 
9. Þá fjárhæð sem hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., og félög og samlög sem falla undir 2. tölul. 1. 
mgr. 2. gr. hafa fengið greidda í arð skv. 4. tölul. C-liðar 7. gr. af hlutum og hlutabréfum í félögum er 
greinir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., sbr. XII. kafla laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og laga nr. 138/1994, um 
einkahlutafélög. Sama gildir um fjárhæð sem félög í sömu félagaformum sem skattskyld eru skv. 7. 
tölul. 3. gr. og eru heimilisföst í öðru aðildarríki á Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríki 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum hafa fengið greidda í arð. Ákvæði 1. málsl. 
skal einnig taka til arðs frá hlutafélögum sem skráð eru erlendis ef það félag sem arðinn fær sýnir fram 
á að hagnaður hins erlenda félags hafi verið skattlagður með sambærilegum hætti og gert er hér á landi. 
Frádráttur samkvæmt 3. málsl. er bundinn því skilyrði að það skatthlutfall sem lagt er á hagnað hins 
erlenda félags sé eigi lægra en almennt skatthlutfall í einhverju aðildarríkja Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar í París (OECD) eða aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða aðildarríkja 
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Ráðherra skal setja nánari reglur um 
framkvæmd þessa ákvæðis. 

 

Með lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum,  nr. 73/2011, var fellt á brott þágildandi ákvæði 

lokamálsliðar  9. tölul. 31. gr. um að móttakandi arðs eigi í lok þess árs sem arður er greiddur 

vegna 10% eignaraðild í þeim aðila sem greiðir arðinn. Skilyrðið um jöfnun á yfirfæranlegu 

rekstrartapi, þar með töldu því tapi sem myndast hefði á tekjuárinu, var einnig fellt á brott 

með breytingalögunum. Í upphaflegu frumvarpi til breytingarlaganna var lagt til að 
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frádráttarbærni arðs yrði takmörkuð við 5% eignarhald en ekki 10% eins og áður.119 

Meirihluti efnahags- og skattanefndar lagði hins vegar til að ákvæði um eignarhald yrði fellt á 

brott sem var og gert. Vísað var í því sambandi til sjónarmiða um dreift eignarhald.120  

 

9. tölul. 31. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 kom inn í lögin með 4. gr. laga, um breyting á 

lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 95/1998. Í athugasemdum við 

frumvarpið kemur fram að frádráttarheimildinni hafi verið ætlað að koma í veg fyrir 

margsköttun við arðgreiðslur á milli hlutafélaga.  Þannig væri byggt á því að hagnaður 

hlutafélags yrði skattlagður í því hlutafélagi sem hann myndaðist upphaflega í og síðan með 

fjármagnstekjuskatti þegar hann yrði greiddur út í formi arðs til endanlegs móttakanda.121  Í 

ákvæðinu voru í upphafi engar takmarkanir á því til hvaða arðgreiðslna frádráttarheimildin 

tók til, það er hvort um væri að ræða löglega eða ólöglega úthlutaðan arð samkvæmt 

félagalögunum. Látið var nægja að vísa til 4. tölul. C-liðar 7. gr. laganna í því sambandi.  

 

Með lögum, um breyting á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, nr. 166/2007, var gerð breyting 

á 9. tölul. 31. gr. laga um tekjuskatt, til að koma í veg fyrir að duldar arðgreiðslur yrðu felldar 

undir ákvæðið eins og brögð voru að. Í samræmi við þetta var frádráttarheimildin nú 

afmörkuð við arð samkvæmt XII. kafla laga um hlutafélög, nr. 2/1995 og laga um 

einkahlutafélög, nr. 138/1994.122 Í athugasemdum með frumvarpi til laganna, kemur fram að 

breytingunni sé ætlað að staðfesta þann skilning að frádráttarheimild laganna sé einvörðungu 

bundin við löglega úthlutaðan arð, samkvæmt tilgreindum köflum laga um hlutafélög og 

einkahlutafélög, en taki ekki til dulinna arðsúttekta.123  

 

Tap af matsbreytingum eigna 

Vafasamt er hvort tap sem stafar af matsbreytingum eigna í reikningsskilum fáist dregið frá 

skattskyldum tekjum rekstraraðila þar sem frádráttur samkvæmt 31. gr. laganna byggir á 

heimildarákvæði. Ætla verður þó að skattaðili geti á sama ári jafnað saman tekjum og 

gjöldum sem verða til í tengslum við slíkar matsbreytingar án þess að mynda tap í rekstrinum. 

Slíkar samjöfnunarreglur eru þekktar í skattframkvæmdinni og má í því sambandi benda á 24. 

                                                           
119 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj.1464- 824 mál, 3. gr. 
120 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1625-824 mál, Breytingar sem standa í tengslum við gerð kjarasamninga, 3. 
mgr. 
121Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 942-553. mál, athugasemdir, breytingar á sköttum skv. frumvarpinu, breyting 
á skattareglum. 
122 Almennt bréf ríkisskattstjóra frá 3. febrúar 2009, S-NR 001/2009.  
123 Alþt.  2007-2008, A-deild, þskj. 326-290. mál, athugasemdir við 4. gr. 
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gr. tekjuskattslaganna sem til dæmis hefur verið notuð um söluhagnað og sölutap á 

hlutabréfum og fleiri eignum. Í því sambandi má einnig vísa til 4. mgr. 15. gr. reglugerðar  

um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 245/163 en þar er að finna ákvæði þess efnis að frá 

sölugróða megi draga tap sem orðið hafi af sölu sams konar eigna á skattárinu.  

 

5.3.6 Tímafærsla tekna 

Í 59. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, er fjallað um tekjutímabil.  Samkvæmt 1. mgr. sömu 

greinar skal í ákvæðinu miða tekjuskatt við tekjur næsta almanaksár á undan skattákvörðun, 

nema annað sé venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila eða hann sýnir, þegar hann telur fram, 

að hann hafi annað reikningsár. Í 2. mgr. ákvæðisins er mælt fyrir um „kröfustofnunar-

regluna“ svokölluðu, en í henni felst sú meginregla að tekjur skuli að jafnaði telja til tekna á 

því ári sem þær verða til, það er þegar myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur einhverjum, 

nema um óvissar tekjur sé að ræða.  

 

Kröfustofnunarreglan 

Í 2. mgr. 59. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er að finna meginreglu laganna um 

tímaviðmiðun fyrir tekjufærslum.  Í ákvæðinu segir orðrétt: „Tekjur skal að jafnaði telja til 

tekna á því ári sem þær verða til, þ.e. þegar myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur 

einhverjum, nema um óvissar tekjur sé að ræða.“ Þessi regla var upphaflega lögfest með 2. 

mgr. 7. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt,  nr. 6/1935 og hefur regluna verið að finna í 

lögunum frá þeim tíma. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 6/1935 

segir eftirfarandi um uppruna ákvæðisins: „Að lokum er bætt við greinina því nýmæli, að 

tekjur skuli jafnan telja til tekna á því ári er þær verða til, þ.e. þegar vegna þeirra hefir 

myndast krafa á hendur öðrum, þótt ógreitt sé. Er það í samræmi við framtalsvenju manna 

almennt, en auðveldara er til samanburðar og yfirlits fyrir skattanefndir, að sem flestir fylgi 

sömu framtalsreglu að þessu leyti.“124   

 

Almennt er litið svo á að krafa til tekna í skilningi ofangreinds ákvæðis stofnist ekki á hendur 

einhverjum fyrr en við sölu eða innlausn. Með sölu í skattalegum skilningi er samkvæmt 

Ásmundi G. Vilhjálmssyni aðjúnkt átt við yfirfærslu á eignarrétti að ákveðinni eign frá einum 

aðila (seljanda) til annars aðila (kaupanda) gegn endurgjaldi, svo sem við sölu á fasteignum 

og lausafé og eignarhlutum í félögum. Sala á sérstökum réttindum eins og aflaheimildum og 

                                                           
124 Alþt. 1935, A-deild, athugasemdir við 8. gr. 
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fullvirðisrétti er einnig skattlögð sem eignasala samkvæmt tekjuskattslögunum.125 

Söluhagnaður eigna telst þannig að fullu til tekna á söluári eignar, það er þegar bindandi 

kaupsamningur er gerður um eign og fjárhæð kaupverðs er ákveðin, nema heimilt sé 

samkvæmt öðrum ákvæðum laganna að fresta eða dreifa tekjufærslunni.  

 

Það sama á við um hagnað af sölu hlutabréfa en samkvæmt 1. mgr. 18. gr. laga um tekjuskatt, 

nr. 90/2003 telst slíkur hagnaður að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir í því 

sambandi ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hin seldu hlutabréf. Ákvæði þetta hefur, sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar nr. 318/2006 (óbirtur), verið skýrt með vísan til orðanna hljóðan og 

með hliðsjón af meginreglu 2. mgr. 59. gr. sömu laga, „þannig að með söluári í skilningi 

ákvæðisins sé átt við það ár þegar bindandi kaupsamningur er gerður um sölu hlutabréfa og 

fjárhæð kaupverðs er ákveðin, sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 10. júní 1986 í málinu nr. 

37/1985 (H 1986:1022).“  

 

Í úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 295/2006 var ágreiningur um það hvort kæranda, sem 

var einkahlutafélag, hefði borið að standa skil á staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts af arði, sem 

ákvörðun var tekin um að úthluta til hluthafa félagsins á hluthafafundi á árinu 2003, eða hvort 

kæranda hefði einungis borið að standa skil á staðgreiðslu af þeim hluta arðsins sem kom til 

greiðslu á árinu. Yfirskattanefnd benti á að í skattframkvæmd hefði verið litið svo á að 

arðgreiðslur frá hlutafélögum og einkahlutafélögum bæri að telja til tekna á því ári þegar 

ákvörðun um arðsúthlutun væri tekin, enda væri ljóst að með lögmætri ákvörðun 

hluthafafundar þess efnis myndaðist krafa hluthafa á hendur félaginu um greiðslu hins 

úthlutaða arðs. Breytti engu í þeim efnum þótt gjalddagi arðsins gæti að lögum verið allt að 

sex mánuðum eftir að ákvörðun um úthlutun hans hefði verið tekin, sbr. 3. mgr. 101. gr. laga 

um hlutafélög, nr. 2/1995 og 3. mgr. 76. gr. laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994. 

Samkvæmt samræmisskýringu yrði að telja að afdráttur staðgreiðslu af arði skyldi fara fram á 

því greiðslutímabili skatts samkvæmt lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 

94/1996 þegar ákvörðun um úthlutun arðs samkvæmt lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 og 

lögum um einkahlutafélög, 138/1994 væri tekin. Í þeim tilvikum þegar greiðsla arðsfjárhæðar 

til hluthafa færi fram á síðara greiðslutímabili skatts en því greiðslutímabili þegar ákvörðun 

um arðsúthlutun væri tekin bæri því að halda eftir staðgreiðslu á hinu fyrra tímabili. Var 

                                                           
125 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf. 2003) 146. 
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kröfum kæranda hafnað að öðru leyti en því að varakrafa félagsins um niðurfellingu álags var 

tekin til greina. 

 

Samkvæmt úrskurði þessum, sbr. einnig fjölmarga aðra úrskurði yfirskattanefndar, verður að 

líta svo á að hluthöfum beri að telja arðgreiðslur til tekna á því ári þegar ákvörðun um 

arðsúthlutun er tekin. Skiptir þá engu hvort arðurinn hafi allur verið greiddur út til 

hluthafanna eða ekki enda myndast krafa hluthafa á hendur félaginu um greiðslu hins 

úthlutaða arðs um leið og ákvörðunin liggur fyrir eins og segir í úrskurðinum. Ætla má að um 

almenna kröfueign sé að ræða í þeim skilningi að ekki skipti máli hvort greitt hafi verið á 

árinu sem ákvörðunin er tekin eða síðar. Krafan er jafngild eftir sem áður.  

 

Um staðgreiðslu teknanna fór lengi vel eftir því hvenær ákvörðun um úthlutun á arði úr 

félaginu var tekin en ekki því hvenær greiðslan sjálf fór fram. Með 25. gr. laga um breyting á 

ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld, nr. 165/2010, var sú breyting gerð á tilhögun 

staðgreiðslu að afdráttur tekjuskatts skyldi fara fram við greiðslu arðs eða eigi síðar en í lok 

þess árs þegar ákvörðun um úthlutun er tekin. Ákvæðið öðlaðist gildi 1. janúar 2011 og 

kemur til framkvæmda við álagningu 2012. Þrátt fyrir að staðgreiðslan miðist nú við greiðslu 

arðsins, þá endurspeglar 2. mgr. 59. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, þá almennu reglu að 

tekjur skuli teljast til tekna á ákvörðunarári.  

 

Í framhaldi af ofangreindri umfjöllun má velta því fyrir sér hvort það samrýmist tilætlan 

löggjafans með setningu meginreglunnar um skattskyldu allra tekna, sbr. 7. gr. laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003, að búnar séu til tekjur til frjálsrar úthlutunar fyrir hluthafa með því að 

sniðganga ákvæði alþjóðlegra reikningsskilastaðla, laga um ársreikninga og laga um 

hlutafélög og einkahlutafélög, sbr. umfjöllunina í köflum 3 og 4 hér að framan, og færa 

matsbreytingar eigna á óráðstafað eigið fé, í stað þess að færa þær á bundinn reikning, og 

beita kröfustofnunarreglunni síðan sem tæki þvert gegn meginreglunni, til að koma tekjunum 

undan skattlagningu.  

 

Að mati Aðalsteins Hákonarsonar fyrrverandi endurskoðanda hefur orðið mikil útvíkkun á 

tekjuhugtakinu með tilkomu alþjóðlegra reikningsskilastaðla sem gefur tilefni til að spyrja 

þeirrar spurningar hvort ekki beri að hafa sama háttinn á í skattalegu tilliti þegar tekjur, sem 

ekki verða til samkvæmt kröfustofnunarreglunni, eru meðhöndlaðar í reikningsskilum sem 

hverjar aðrar sölu- eða þjónustutekjur. Skýrustu dæmin um þetta séu gangvirðisbreytingar til 
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hækkunar á eignum sem eru færðar á óráðstafað eigið fé og úthlutað í arð til hluthafa. Ef þau 

tilvik koma upp að þessar hækkanir gangi til baka, en arðinum hefur engu að síður verið 

úthlutað, er komin upp staða sem gengur þvert á þá meginreglu tekjuskattslaganna að félagið 

greiði skatt af hagnaði áður en honum er ráðstafað til hluthafa. Skýra megi kröfustofnunar-

regluna svo, að með færslu matsbreytinga á óbundinn eiginfjárreikning til frjálsrar 

ráðstöfunar til hluthafa, hafi félagið kosið að færa tímamark skattlagningar framar en annars 

hefði verið, ef matsbreytingarnar hefðu verið færðar á bundinn reikning. Að öðrum kosti yrði 

helsta meginregla skattalaga auðveldlega sniðgengin í þrotlausum tilraunum hinna ýmsu 

skattaðila við að finna upp nýjar aðferðir til að komast hjá réttri skattlagningu. Líta verði svo 

á, að í skattalegu tilliti sé það skattaðilanum í sjálfsvald sett hversu langt hann gengur við 

innlausn tekna í reikningsskilum sínum svo framarlega sem hin skattalega innlausn sé í 

samræmi við það.126 

 

Það er ekki að fullu ljóst hvort þessi túlkun á kröfustofnunarreglunni gengur upp í 

skattalegum skilningi, þar sem hún virðist að mati höfundar ganga gegn grundvallarreglum 

skattaréttar, svo sem kröfunni um lagastoð skattákvörðunar, sbr. 40. og 77. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, sbr. 15. gr. stjórnskipunarlaga, nr. 97/1995.  Segja má að sú 

útvíkkun sem sannanlega hefur orðið á tekjuhugtakinu í kjölfar upptöku og innleiðingar á 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (IFRS) kalli fremur á lagabreytingar telji löggjafinn 

skattaðila ganga of langt á tilteknum sviðum. 

 

Óvissar tekjur 

Um óvissar tekjur samkvæmt 2. mgr. 59. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 er að ræða, þegar 

ekki hefur stofnast krafa til teknanna á hendur einhverjum. Skaðabætur teljast til dæmis til 

óvissra tekna uns ákvörðun hefur verið tekin um fjárhæð þeirra hvort heldur er með 

samningum eða dómi, en þá fellur jafnframt skaðabótakrafan í gjalddaga. Í ákvarðandi bréfi 

ríkisskattstjóra nr. 10/2011 er fjallað um hlutdeildarskírteini. Samkvæmt bréfinu er  

hlutdeildarskírteini fjármálagerningur sem er staðfesting á eignarhlutdeild aðila í sjóði um 

sameiginlega fjárfestingu, eða einstakri deild hans, sbr. 6. tölul. 2. gr. laga um verðbréfasjóði 

og fjárfestingarsjóði, nr. 30/2003. Skírteinishafar eiga með öðrum orðum hlutdeild í hagnaði 

sjóðsins eins og hann er á hverjum tíma.  Í bréfinu kemur fram það mat ríkisskattstjóra að 

samkvæmt ákvæðinu skuli eingöngu skattleggja þann hagnað sem „raungerist í hendi 

                                                           
126 Viðtal við Aðalstein Hákonarson, sviðstjóra eftirlitssviðs ríkisskattstjóra (Reykjavík, Ísland, 2. apríl 2012). 
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skírteinishafa við innlausn“ og ráðist fyrst á þeim tímapunkti hversu háir skattar eru greiddir 

til ríkissjóðs. Ennfremur segir að ekki skuli telja að ávinning af hlutdeildarskírteinum til tekna 

fyrr en þau eru seld eða innleyst, enda séu tekjur af þeim óvissar fram að þeim tíma, sbr. 2. 

mgr. 59. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Slíkar tekjur verði fyrst taldar til tekna þegar þær 

teljast ekki lengur óvissar í skilningi laganna.127  

 

Í úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 61/2007, er einnig fjallað um óvissar tekjur. Í málinu 

var ágreiningur um tímafærslu tekna sem kærandi hafði fengið greiddar frá lífeyrissjóði á 

tilteknu árabili: 

 
Kærandi í máli þessu mótmælti skattlagningu greiðslu frá lífeyrissjóði, sem forskráð var í skattframtali 
hans árið 2005, á þeim grundvelli að um væri að ræða greiðslu örorkulífeyris er tilheyrði árunum 1997-
2003 er koma ætti til skattlagningar á þeim árum. Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að kærandi 
hefði átt í deilu við lífeyrissjóðinn um lífeyrisrétt sinn gagnvart sjóðnum sem ekki hefði verið leyst úr 
fyrr en á árinu 2004 þegar umrædd greiðsla var innt af hendi. Var fallist á með skattstjóra að umrædd 
greiðsla hefði verið óvissar tekjur í skilningi 2. mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003 þar til samkomulag tókst 
um hana á árinu 2004 og hún var greidd. Kæranda hefði því borið að telja greiðsluna til tekna tekjuárið 
2004. Vegna athugasemda kæranda við málsmeðferð skattstjóra var tekið fram í úrskurði 
yfirskattanefndar að kærandi hefði ekki gert neinar breytingar á forskráningu umræddrar greiðslu í 
skattframtali sínu árið 2005 í samræmi við viðhorf sitt um skattalega meðferð greiðslunnar sem fram 
kom í athugasemdadálki í skattframtalinu. Væri því ekki um að ræða neina breytingu skattstjóra á 
skattframtalinu fyrir álagningu opinberra gjalda gjaldárið 2005. Var kröfum kæranda hafnað. 

 

Af umfjölluninni hér að framan er ljóst að ef farið er með tekjur af matsbreytingum til 

hækkunar á virði eigna í samræmi við reglur reikningsskilanna og ákvæði félagalaganna og 

þær færðar á sérstaka endurmatsreikninga eða gangvirðisreikninga, sem eru bundnir 

eiginfjárreikningar, þá teljast þær ekki til tekna í skattskilunum fyrr en við sölu eða innlausn 

undirliggjandi eigna. Þetta kemur meðal annars til af því að ekki hefur stofnast krafa í 

skilningi 2. mgr. 59. gr. tekjuskattslaganna vegna þeirra og teljast tekjurnar því óvissar tekjur 

í skattskilum, svo lengi sem verðhækkunin hvílir á slíkum bundnum eiginfjárreikningum, en 

þeir verða samkvæmt reglum reikningsskilanna og ákvæðum félagalaganna ekki leystir upp 

fyrr en við sölu undirliggjandi eigna og innlausn teknanna.  

 

Velta má fyrir sér hvort það breyti nokkru í þessu sambandi ef hækkun á virði eigna í kjölfar 

gangvirðisbreytinga128 er færð yfir rekstur og beint á óráðstafað eigið fé, hluthöfum félagsins 

til frjálsrar ráðstöfunar, eins og um innleystar tekjur sé að ræða.  Þótt umræddar tekjur kunni 

að hafa verið meðhöndlaðar í reikningsskilunum með öðrum hætti en lög kveða á um, er að 

                                                           
127 Ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra frá 30. júní 2011, nr. 10/2011. 
128 Þetta getur aðeins átt við um gangvirðisbreytingar því hækkun á virði eigna við endurmat er ekki færð yfir 
rekstur og myndar því ekki hagnað í skilningi félagalaganna fyrr en við sölu á undirliggjandi eignum. 
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mati höfundar ekki að sjá að slík ráðstöfun breyti nokkru um skattlagningu þeirra hjá 

félaginu, þó svo að hún kunni að hafa áhrif á skattlagningu teknanna í hendi viðtakenda 

arðsins.  

 

5.4 Samantekt og niðurstöður 

Samkvæmt tekjuhugtaki skattalaganna, eins og það birtist í 7. gr. og 28. gr. laga um 

tekjuskatt, nr. 90/2003, eru allar tekjur skattskyldar nema þær séu sérstaklega undanþegnar 

skattskyldu að lögum. Í 1. mgr. 7. gr. kemur fram að til  skattskyldra tekna teljist með þeim 

undantekningum og takmörkunum, er síðar greinir, hvers konar gæði, arður, laun og 

hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir í því sambandi 

ekki máli hvaðan tekjurnar stafa né í hvaða formi þær eru. Ákvæði þetta virðist styðja þau rök 

að matsbreytingar á eignum, sem búið er að innleysa til tekna í reikningsskilum, skuli 

skattlagðar í þeim tilvikum þegar þær tekjufærast í atvinnurekstri, sbr. B-lið 7. gr. sömu laga.  

 

Það skilyrði er hins vegar sett í 1. mgr. 7. gr. að skattaðila verði að hafa „hlotnast“ þau gæði, 

arður, laun eða hagnaður sem þar er vísað til, svo að slík verðmæti verði talin honum til 

skattskyldra tekna. Þau lögskýringargögn sem vísað er til í kaflanum eru flest á einn veg að 

einungis skuli skattleggja þann hagnað sem „raungerist“ í hendi skattaðila við sölu eða 

innlausn, en með sölu er átt við færslu eignarréttar á tiltekinni eign frá einum aðila (seljanda) 

til annars aðila (kaupanda). Skattaðili (félag) sem færir hækkun á virði eigna í kjölfar 

matsbreytinga til tekna í bókum sínum, eins og kveðið er á um í reglum reikningsskilanna, og 

úthlutar síðan arði af hagnaði sem þannig er tilkominn til hluthafa, án þess að um sölu eða 

innlausn undirliggjandi eigna sé að ræða, hlotnast við þá ráðstöfun ekki tekjur í skilningi 

skattalaganna.  

 

Vafi leikur á því hvort ákvæði 28. gr. tekjuskattslaganna, sem hefur eins og áður að geyma 

undantekningar frá meginreglu laganna um skattskyldu allra tekna, rýmkar eða þrengir 

áðurnefnda meginreglu laganna.. Það kemur meðal annars til af því að hægt er eftir atvikum 

að gagnálykta út frá ákvæðinu í heild sinni á þann veg að aðrar tekjur en þar eru upp taldar 

séu skattskyldar eða lögjafna út frá 8. tölul. 28. gr. þannig að undanþágan taki einnig til 

annarra matsbreytinga en matshækkunar búfjár, enda kemur matslækkun ekki til frádráttar 

tekjum. Þó svo að gagnályktun út frá ákvæðinu í heild kunni að vera hæpin í ljósi 

forsögunnar, en töluliðurinn var eins og áður segir settur til að taka af öll tvímæli um túlkun 
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ákvæðisins og undanþágu umræddra tekna, er ekki hægt að afskrifa þann möguleika með 

öllu. 

 

Í 2. mgr. 59. gr. laga, nr. 90/2003, er mælt fyrir um „kröfustofnunarregluna“ svokölluðu, en 

samkvæmt henni teljast tekjur að jafnaði til tekna á því ári sem þær verða til, það er þegar 

myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur einhverjum. Tekjur í skilningi ákvæðisins verða 

samkvæmt umfjölluninni hér að framan meðal annars til við ákvörðun um úthlutun á arði 

samkvæmt 11. gr. laganna, við sölu á fasteignum samkvæmt 12 og 13. gr. og  við sölu 

hlutabréfa samkvæmt 18. gr. sömu laga. 

 

Sé farið með tekjur af matsbreytingum til hækkunar á virði eigna í samræmi við reglur 

reikningsskilanna og ákvæði félagalaganna og þær færðar á sérstakan endurmatsreikning eða 

gangvirðisreikning, sem eru bundnir eiginfjárreikningar, þá teljast þær ekki til tekna í 

skattskilunum fyrr en við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna. Tekjurnar teljast með öðrum 

orðum óvissar í skattskilunum enda hefur ekki stofnast krafa vegna þeirra í skilningi 2. mgr. 

59. gr. tekjuskattslaganna. Þótt sá hagnaður er stafar af umræddum tekjum kunni að hafa 

verið meðhöndlaður í reikningsskilunum með öðrum hætti en lög kveða á um, breytir sú 

ráðstöfun engu um skattlagningu þeirra hjá félaginu.   

 

Það breytir heldur engu hvað skattlagningu umræddra tekna hjá félaginu varðar þótt greiddur 

hafi verið út arður af hagnaðinum, en slíka úthlutun ber hins vegar að skattleggja sem 

óheimila úthlutun í hendi viðtakanda, þar sem hagnaðurinn myndar ekki stofn til arðgreiðslu 

fyrr en við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna.  

 

Úthlutun verðmæta til hluthafa eða hlutareiganda sem er starfsmaður félags, eða tengds 

félags, telst vera laun samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. ef hún er óheimil samkvæmt 

lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög. Ef úthlutun til annarra en starfsmanna er 

óheimil samkvæmt sömu lögum skal skattleggja úthlutunina sem tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 

7. gr. Þegar um er að ræða hluthafa, sem jafnframt er lögaðili, telst arðurinn til skattskyldra 

tekna hjá honum samkvæmt sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr. sömu laga, auk þess sem honum er 

óheimilt að færa til frádráttar tekjum sínum þá fjárhæð sem hann hefur fengið greidda í arð. 

 

 

  



69 
 

6 Samantekt og niðurstöður 

Í umfjölluninni í köflunum hér að framan var skoðað hvort félagi væri heimilt að færa 

óinnleystan hagnað af matsbreytingum eigna á óráðstafað eigið fé og greiða út sem arð til 

hluthafa sinna án þess að tekjurnar hefðu áður sætt skattlagningu hjá félaginu.  Spurningin 

var samkvæmt þessu þríþætt. Í fyrsta lagi var skoðað hvort ársreikningalögin og alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlarnir (IFRS) heimiluðu að hagnaður er stafaði af óinnleystum breytingum 

til hækkunar á virði eigna í reikningsskilum væri færður á óráðstafað eigið fé.   

 

Við skoðunina kom í ljós ársreikningalögin og alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eru 

samhljóða hvað endurmatsbreytingar varanlegra rekstrarfjármuna varðar. Þær skal að færa á 

sérstakan endurmatsreikning, sem er bundinn eiginfjárreikningur, sem ekki er laus til 

ráðstöfunar fyrr en við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna. Þar sem breytingarnar eru ekki 

færðar yfir rekstur mynda þær hvorki hagnað í skilningi reikningsskilanna né 

arðgreiðslustofn.  Ársreikningalögin og alþjóðlegu reikningsskilastaðlana greinir hins vegar á 

um það hvernig fara skal með hlutdeild móðurfélags í endurmatsbreytingum hlutdeildarfélaga 

annars vegar og gangvirðisbreytingar fjárfestingareigna og fjármálagerninga hins vegar.  

 

Í 93. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006, kemur fram að ákvæði staðlanna gildi svo langt 

sem þeir nái, en þar sem stöðlunum sleppir þar gildi lögin. Samkvæmt þessu skal færa 

hlutdeild móðurfélags í endurmatsbreytingum hlutdeildarfélaga yfir rekstur í samræmi við 

ákvæði IAS 28 (Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum) og þaðan á sérstakan endurmatsreikning í 

samræmi við ákvæði 41. gr. laganna, enda kveður staðallinn ekki úr um það á hvaða reikning 

innan eiginfjár hækkunin skuli fara. Fjármálagerninga skal annars vegar færa yfir rekstur 

(meginreglan) og hins vegar beint á eigið fé (verðbréf haldið til sölu) í samræmi við IAS 39 

(Fjármálagerningar: Skráning og mat). Noti félag IFRS 9 (Fjármálagerningar) skal færa 

hækkanirnar yfir rekstur.  Þar sem staðlarnir segja ekki á hvaða reikning innan eigin fjár skal 

að færa hækkunina gilda ákvæði 36.-38. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006, sem mæla fyrir 

um að matsbreytingarnar skuli færa á sérstakan gangvirðisreikning, á meðal eigin fjár. Þó svo 

að matsbreytingarnar myndi í báðum tilvikum hagnað, þá mynda þær ekki arðgreiðslustofn 

fyrr en þær hafa verið seldar og  hækkunin innleyst. Matsbreytingar fjárfestingaeigna skal 

færa með sama hætti og fjármálagerninga eða yfir rekstur í samræmi við ákvæði IAS 40 og 

þaðan á sérstakan bundinn reikning, gangvirðisreikning, innan eigin fjár í samræmi við 

ákvæði 37.-39. gr. laga um ársreikninga, nr. 3/2006.   
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Með vísan til þessa, góðrar bókhalds- og reikningsskilavenju, meginreglu um matsbreytingar 

og eðli slíks endurmats, verður að telja að óheimilt sé að færa slíkar breytingar yfir rekstur og 

þaðan á óráðstafað eigið fé félags fyrr en við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna.  

 

Í öðru lagi var skoðað hvort félagalögin viðurkenndu hagnað, sem verður til við 

matsbreytingar eigna í reikningsskilum, sem hluta af arðgreiðslustofni félags og heimiluðu að 

honum væri úthlutað sem arði til hluthafa án þess að undirliggjandi eignir hefðu verið seldar.   

Í 1. mgr. 99. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, kemur fram að einungis sé heimilt að úthluta 

sem arði hagnaði samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum 

hagnaði frá fyrri árum og frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap sem ekki hefur 

verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skuli lagt í varasjóð eða 

til annarra þarfa. Þar sem  hugtakið hagnaður er ekki skilgreint í lögunum, heldur notast við 

hagnaðarhugtak reikningsskilanna, sem viðurkennir bæði innleystan og óinnleystan hagnað, 

virtist við fyrstu sýn fátt standa í vegi fyrir því að hægt væri að úthluta hagnaði sem til verður 

vegna matsbreytinga eigna í reikningsskilum sem arði til hluthafa. Þetta kemur einnig til af 

því að matsbreytingarnar, að endurmatsbreytingum varanlegra rekstrarfjármuna 

undanskildum, færast yfir rekstur og mynda hagnað í rekstri félagsins og uppfylla þar með 

hagnaðarskilyrði laganna.  

 

Samkvæmt reglum reikningsskilanna skal hins vegar færa  hagnað, sem verður til við 

matsbreytingar eigna í reikningsskilum, á bundna eiginfjárreikninga, það er á sérstakan 

endurmatsreikning eða gangvirðisreikning eftir atvikum,  en slíkir reikningar tilheyra ekki 

arðgreiðslustofni fyrr undirliggjandi eignir hafa verið seldar og tekjurnar innleystar. Sama er 

að segja um hlutdeild félagsins í afkomu annarra félaga. Þar er um að ræða tekjur sem 

umrædd félög hafa ekki úthlutað í arð og því flytjast þær ekki inn í arðgreiðslustofn 

móðurfélagsins.  

 

Sá hagnaður sem þannig kann að vera tilkominn telst með öðrum orðum ekki hluti af 

arðgreiðslustofni félags og því verður að telja að óheimilt sé að úthluta honum sem arði til 

hluthafa án þess að undirliggjandi eignir hafi verið seldar og tekjurnar innleystar.   

 

Í þriðja lagi var skoðað hvort hagnaðurinn teldist til skattskyldra tekna hjá félaginu annars 

vegar og hvaða reglur gilda um skattlagningu arðsins hjá viðtakendum hans hins vegar. 

Samkvæmt tekjuhugtaki skattalaganna, eins og það birtist í 7. gr. og 28. gr. laga um 
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tekjuskatt, nr. 90/2003, eru allar tekjur skattskyldar nema þær séu sérstaklega undanþegnar 

skattskyldu að lögum. Það skilyrði er sett í 1. mgr. 7. gr. að skattaðila verði að hafa „hlotnast“ 

þau gæði, arður, laun eða hagnaður sem þar er vísað til, svo að slík verðmæti verði talin 

honum til skattskyldra tekna. Skattaðili (félag) sem færir hækkun á virði eigna í kjölfar 

matsbreytinga til tekna í bókum sínum, eins og kveðið er á um í reglum reikningsskilanna, og 

úthlutar síðan arði af hagnaði sem þannig er tilkominn til hluthafa, án þess að um sölu eða 

innlausn undirliggjandi eigna sé að ræða, virðist við þá ráðstöfun ekki hlotnast tekjur í 

skilningi skattalaganna. Það er hins vegar álitamál hvort ákvæði 28. gr., sem hefur að geyma 

undantekningar frá meginreglu laganna um skattskyldu allra tekna, rýmkar eða þrengir 

meginreglu laganna.  

 

Sé farið með tekjur af matsbreytingum til hækkunar á virði eigna í samræmi við reglur 

reikningsskilanna og ákvæði félagalaganna og þær færðar á endurmatsreikning eða 

gangvirðisreikning, sem eru bundnir eiginfjárreikningar, þá teljast þær ekki til tekna í 

skattskilunum fyrr en við sölu eða innlausn undirliggjandi eigna. Tekjurnar teljast með öðrum 

orðum óvissar í skattskilunum, enda hefur ekki stofnast krafa vegna þeirra í skilningi 2. mgr. 

59. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003. Þótt sá hagnaður er stafar af umræddum tekjum kunni 

að hafa verið meðhöndlaður í reikningsskilunum með öðrum hætti en lög kveða á um, breytir 

sú ráðstöfun engu um skattlagningu þeirra hjá félaginu. Það breytir heldur engu hvað 

skattlagninguna teknanna hjá félaginu varðar þótt greiddur hafi verið út arður af hagnaðinum 

til hluthafa, en slíka úthlutun verðmæta ber hins vegar að skattleggja sem óheimila úthlutun í 

hendi viðtakanda, þar sem hagnaðurinn myndar samkvæmt framansögðu ekki stofn til 

arðgreiðslu.   

 

Úthlutun verðmæta til hluthafa eða hlutareiganda sem er starfsmaður félags, eða tengds 

félags, telst vera laun samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. ef hún er óheimil samkvæmt 

lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög. Ef úthlutun til annarra en starfsmanna er 

óheimil samkvæmt sömu lögum skal skattleggja úthlutunina sem tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 

7. gr. Þegar um er að ræða hluthafa, sem jafnframt er lögaðili, telst arðurinn til skattskyldra 

tekna hjá honum samkvæmt sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr. sömu laga, auk þess sem honum er 

óheimilt að færa til frádráttar tekjum sínum þá fjárhæð sem hann hefur fengið greidda í arð. 

 

Í umfjölluninni hér að framan var reynt að varpa ljósi á það hvort félagi væri heimilt að færa 

óinnleystan hagnað af matsbreytingum eigna á óráðstafað eigið fé og greiða út sem arð til 
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hluthafa sinna án þess að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu. Þó það sé 

viðtekin venja að skattur sé greiddur í félagi af hagnaði áður en arði er úthlutað til hluthafa, 

þá er það er ekki forsenda arðgreiðslu að tekjurnar hafi áður sætt skattlagningu hjá félaginu. 

Slík arðgreiðsla er hins vegar óheimil samkvæmt félagalögunum og skattleggst sem slík hjá 

viðtakanda arðsins. 
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