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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði við Háskóla Íslands og var hún 

unnin á haustmisseri 2012. Vægi ritgerðarinnar er 12 ECTS-einingar. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða eftirgjöf skulda hjá lögaðilum út frá tekjuskattslögum og 

hvaða breytingum þessi eftirgjöf hefur tekið í áranna rás. Rannasakaðar eru aðgerðir 

stjórnvalda til að koma til móts við fyrirtæki með gerð bráðbirgðalaga. Í ritgerðinni eru 

því bráðabirgðalög 104/2010 tekin til athugunar og lög nr. 107/2009 eru skoðuð með 

tilliti til þess hvernig matið hefur farið fram og hverjir fá niðurfellingu samkvæmt þeim. 

Þá eru ársreikningalög skoðuð og fjallað er um bindandi álit ríkisskattstjóra á þessu eina 

máli (3 /11) sem hingað til hefur komið fram. 

Leiðbeinandi var Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands. Fær hann 

bestu þakkir fyrir samstarfið og alla þolinmæðina.  
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Útdráttur 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði þegar háværar raddir fóru að mótmæla eftirgjöf 

skulda hjá fyrirtækjum. Eftir efnahagashrunið 2008 þurftu mörg fyrirtæki að 

endurskipuleggja fjármál sín og hjá mörgum var útlitið mjög slæmt. Stjórnvöld gripu til 

aðgerða með því að breyta tekjuskattslögum með bráðabirgðareglugerð XXXVI. Úr þeim 

urðu svo til  lög nr. 104/2010 - ákvæði til bráðabirgða. Með setningu laganna var 

tímabundið horfið frá almennum reglum um skattalega meðferð á eftirgjöf skulda. Lög 

nr. 165/2010 um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um færslur á eftirgjöf skulda 

(bráðabirgðaákvæði XLIV). Lög nr. 24 30. mars 2010 um greiðsluuppgjör á opinberum 

gjöldum lögaðila leit dagsins ljós. Lög nr. 107/2009 um aðgerðir í þágu einstaklinga, 

heimili og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins um hvernig meta á hverjir fá 

niðurfellingu. 

Hvar endar þessi eftirgjöf er af henni greiddur skattur? Er hægt að komast hjá því að 

greiða af henni skatt og hvernig er matið framkvæmt? Til að finna svar við þessum 

spurningu er farið yfir eldri og núgildandi tekjuskattslög frá árinu 2003, ársreikningalög 

eru skoðuð og athugað er hvaða tekjur teljast til skattskyldra tekja ásamt því að skoða 

dæmi um útreikninga með 100 milljóna króna og yfir 500 milljóna króna niðurfellingu út 

frá settum lögum. Loks er skoðað það eina bindandi álit frá ríkisskattstjóra sem til er um 

eftirgjöf skulda.  
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1  Inngangur  

Eftirgjöf skulda er ávallt til umfjöllunar, einkum eftir að mikið fór að bera á háværum 

röddum sem töluðu um niðurfellingar eða eftirgjöf skulda hjá fyrirtækjum. 

Eftir hrun þurftu flest fyrirtæki að endurskipuleggja fjármál sín því mörg þeirra voru 

með lán í erlendum gjaldmiðli og samdráttur varð mikil. Það var ljóst strax í upphafi 

hrunsins að mörg fyrirtæki voru slæmum málum, bæði hvað varðar lán og greiðslugetu. 

Löggjafarvaldið rannsakaði í kjölfarið hvað hægt væri að gera en að mati margra fóru 

aðgerðir þeirra seint af stað. Í 3. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt er að finna 

ákvæði um eftirgjöf skulda en þar segir að hann sér ávallt talinn til tekna, komi hann til 

vegna atvinnureksturs.  

Þann 24. júní árið 2010 voru samþykkt tvö ný bráðabirgðaákvæði, þ.e.a.s. 

bráðabirgðákvæði XXXVI og XLIV við tekjuskattslögin sem fjalla um undanþágu frá 

greiðslu tekjuskatts við eftirgjöf skulda. Í þeim er einnig tekið til athugunar hvernig 

matsferlið fer fram hjá fyrirtækjum sem fá niðurfellingu og við hvað er miðað út frá 

lögum nr. 107/2009. Þá er einnig litið til laga nr. 24. frá 30. mars 2010 um 

greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila. 

 Tilgangur þessar ritgerðar er að rannsaka hvernig eftirgjöf skuldar er háttað 

þegar hluti hennar er skattfrjáls, bæði hjá lögaðilunum og einstaklingum í sjálfstæðum 

atvinnurekstri. Týnist eftirgjöfin ef til vill í bókhaldinu (rekstrinum) milli ára? Fyrirtæki og 

ríkisskattstjóri eru ekki alltaf á einu máli hvað þetta varðar.  
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2 Tekjur, hvað eru tekjur? 

Í íslensku máli er merking orðsins „tekjur“ tvenns konar en orðið getur bæði átt við 

brúttótekjur og nettótekjur. Brúttótekjur eru tekjur án nokkurs frádráttar en nettótekjur 

taka til heildartekna að frádregnum heildarkostnaði sem á árinu gengur til að afla þeirra 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, 1994). Í 7. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003 kemur fram hvaða 

tekjur teljast vera skattskyldar. Til skattskyldra tekna teljast, með þeim undantekningum 

og takmörkunum sem frá greinir í 28. gr., hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður 

sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs. Ekki skiptir máli hvaðan þær 

koma eða í hvaða formi þær eru. 

 Allt endurgjald fyrir hvers konar laun, svo sem biðlaun, starfslaun, nefndarlaun, 

stjórnarlaun, eftirlaun og lífeyri, en til þess má til dæmis telja fatnað, fæði, húsnæði, 

risnufé, verkfærapeninga, ökutækjastyrki, flutningspeninga og aðrar hliðstæðar 

starfstengdar greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem eru sýnilegar, 

eru gefnar upp sem kaupauki. Í b. lið. 7 gr., sem tekur til atvinnurekstrar, segir að 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, séu skattskyldar tekjur.  

Frá þessari meginreglu eru þó undantekningar og takmarkanir í 28 gr. laganna, t.d. 

sérstakur frádráttur nýsköpunarfyrirtækis samkvæmt lögum um stuðning við 

nýsköpunarfyrirtæki, sbr. 11- lið. 28 gr. Tekjuskattslagana.  
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3 Mat á skattskyldu og verðmæti krafna 

3.1 Eftirgjöf skulda  

Með „eftirgjöf skulda“ er átt við það þegar skuldari fær fellda niður skuld er ljóst þykir 

að hún muni ekki fást greidd. Eftirgjöf skuldar getur komið til þegar greiðslufall verður 

hjá skuldara, t.d. vegna samdráttar eða annarra ástæðna. Eftirgjöf kröfur felur það í sér 

að kröfuhafi afsalar sér þeim rétti sem krafan veitir honum og er skuldarinn þar með 

löglega leystur undan aðalábyrgð á fjárskuldinni. Verðmæti kröfu ræðst af greiðslugetu 

skuldara á þeim degi er skuld er gefin eftir. Ef skuldari á ekki fyrir kröfunni á þeim degi er 

verðmæti hennar einfaldlega núll krónur (0.00). Eftirgjöfin breytir því engu um 

skattskyldu einstaklingsins. Hið sama gildir þegar fyrirtæki eiga í hlut. Um skattlagningu 

niðurfelldra skulda er fjallað í 3. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 

Fyrirtækjum er fortakslaust skylt að tekjufæra niðurfellinguna (Ásmundur G. 

Vilhjálmsson, 2011). Með bráðabirgðalögum nr. 104/2010 varð hins vegar breyting á. 

Allt frá árinu 1935 hefur verið til ákvæði um eftirgjöf skulda í skattalögum en c-liður 

9. gr. laga nr. 6/1935 um tekju og eignaskatt er svo hljóðaði: 

Til tekna telst ekki:  

Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda sem sannast hefur um við 
gjaldþrot, nauðsamninga eða á annan fullnægjandi hátt , að eignir voru ekki 
til fyrir. Eftirgjöf skulda telst þó til tekna, ef uppgjöfin kemur fram sem 
kaupauki, gjöf eða úthlutun arðs úr hlutafélagi (Lög nr. 6/1935, c-liður. 9. 
gr.).  

Í frumvarpi til laga nr. 6/1935 er takmarkaðar upplýsingar að finna um tilgang 

ákvæðisins. Þannig segir aðeins að með setningu ákvæðisins sé verið að festa í sessi 

ákveðna framkvæmdareglu, sbr. eftirfarandi texta: „í d-lið er bætt við því ákvæði að 

eftirgjöf skulda teljist ekki til tekna með vissum takmörkunum, og er þar einnig farið 

eftir því, hvernig skattalögin hafa verið framkvæmd í þessu efni.“ 

Skattayfirfjöld hafa talið sér heimilt að horfa fram hjá eftirgjöf skulda við 

skattlagningu ef niðurfellingin myndaði ekki eignaauka, þ.e.a.s. eignir umfram skuldir. 

Ákvæði c-liðar 9. gr. laga nr. 6/1935 var óbreytt þar til lög nr. 40/1978 voru sett, sbr. lög 
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nr. 75/1981 (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 1994) sem nú eru lög nr. 90/2003. Þá var 

hljóðan ákvæðisins breytt í núverandi horf, og stór hluti ákvæðisins var felldur út og 

tekin voru af tvímæli um að ákvæðið tæki ekki til eftirgjafar skulda rekstraraðila (Ásta 

Kristjánsdóttir, 2011), sbr. 3. tölul. 28. laga nr. 90/2003 er hljóðar svo: 

Eignaauki sem stafar af eftirgjöf skulda við nauðasamninga, enda hafi 
skuldirnar ekki myndast í sambandi við atvinnurekstur skattaðila (Lög nr. 
90/2003, 3 liður. 28. gr.) 

Af þessu má ráða að megininntak þeirra reglna sem um málið hafa gilt sé að eftirgjöf 

skulda hjá rekstraraðilum teljist ávallt til skattskyldra tekna (Ásta Kristjánsdóttir 2011). 

3.2 Verðmæti krafna  

Almennt er hægt að ganga út frá því sem vísu að markaðsverðmæti krafna fari eftir 

eignastöðu skuldara. Við eftirgjöf skulda, bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum, verður 

að greina á milli verðlausra og verðmætra krafna.  

Ef verðmæti myndast við eftirgjöf skulda við aukningu á eigin fé, sem fer fram yfir 

skuldir, ber að tekjufæra það nema aðrar reglur eigi við. Í meginreglu úr 7. gr. b lið 

tekjuskattslaga er að finna upplýsingar um að það beri að skattleggja efnahagsleg gæði 

sem metin eru til peningaverðs. Teljist skuldin hins vegar verðlaus, það er þegar eigið fé 

fyrirtækis helst áfram neikvætt þrátt fyrir niðurfellinguna, breytir eftirgjöfin engu um 

skattskylduna (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2011). 

Um álitamál getur verið að ræða ef krafa hefur orðið til vegna láns sem notað var til 

að kaupa vörur og varanlega rekstrarfjármuni. Vörukaupin eru gjaldfærð sem 

vörunotkun og búið er að fyrna rekstrafjármunina. Fyrirtækið hefur þá notið frádráttar 

með rekstrarkostnaði og hefur þá gjaldfærsla  myndað tap. Ef lánið er síðan fellt niður 

þá er óeðlilegt að sleppa skuldara við tekjufærsluna, því þá hefur hann notið tapið 

tvisvar sinnum til  frádráttar í rekstrinum. (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2011).   

Rekstrartekjur og rekstrargjöld kallast almennt á. Það sem fært er til tekna hjá einum 

rekstraraðila er fært til gjalda hjá öðrum. í 3. tölul. 31. gr. tekjuskattslaganna er að finna 

skattalegaheimild um frádrátt á töpuðum kröfur.  
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3.3 Stofnverð eigna eftir eftirgjöf skulda 

Lán eru veitt til margra hluta þar sem lán getur farið til neyslu eða til kaupa á eignum. Þá 

er mikilvægt þegar lagt er mat á skattaleg áhrif við niðurfellingu á skuld sem ekki er 

töpuð. Ákvæði í lögum segir:  

Stofnverð eigna telst kostnaðarverð þeirra, þ.e. kaup- eða framleiðsluverð, 
ásamt kostnaði við endurbætur, breytingar eða endurbyggingu og 
sérhverjum öðrum kostnaði sem á eignirnar fellur, en að frádregnum 
óendurkræfum styrkjum, afsláttum, eftirgjöfum skulda og skaðabótum sem 
til falla í sambandi við kaup þeirra, framleiðslu, breytingar eða endurbætur 
(Lög nr. 90/2003, 2. mgr. 12. gr.).  

Hér segir að það eigi að færa niður stofnverð eignar ef eftirgjöf á við ákveðna eign, 

hafi lán verið tekið til kaupa á eign eða stofnist skuld vegna vangreiðslu á kaupverði 

eignar og lánið eða skuldin er síðar gefin eftir. Því er eðlilegt að spurt sé hvort á móti 

tekjufærslunni sé ekki heimilt að færa niður stofnverð eignarinnar, það er hið 

upphaflega kaup- eða framleiðsluverð og núlla þannig tekjufærsluna út. (Ásmundur G. 

Vilhjálmsson, 2011).  

3.4  Framkvæmdin á öðrum Norðurlöndum 

Önnur Norðurlönd, þ.e. fyrir utan Ísland, fylgja í megindráttum framangreindum línum. 

Eftirgjöf verðlausra krafna telst þannig ekki til tekna á meðan verðmætar kröfur koma 

að fullu til skatts. Í því sambandi er ekki gerður neinn greinarmunur á skattaðilum eftir 

því hvort þeir eru einstaklingar eða fyrirtæki (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2011). 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 17. júní nr. 33/1944 byggir á danskri fyrirmynd. Frá 

árunum 1922 til 1985 hafa Danir fylgt þeirri meginreglu að gefa eftir skatt við eftirgjöf 

skulda, svo framarlega sem einstaklingur geri ekki eigið fé jákvætt (Ásmundur G. 

Vilhjálmsson, 2011). Um skattlagninguna, hagnað og tap af kröfum eða skuldum má sjá 

nánar í 24. gr. Kursgevinstloven.  

Hagnaður af skuld, sem myndast við nauðasamninga eða samkomulag um lækkun 

eða eftirgjöf skulda í tengslum við allsherjar uppgjör milli skuldara og kröfuhafa, telst 

ekki til skattskyldra tekna. Þetta gildir þó ekki ef skuldin er færð niður meira en 

markaðsverði hennar nemur fyrir kröfuhafa á þeim tímapunkti sem eftirgjöfin er 

ákveðin.  
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Hér er ekki minnst á tekjur sem koma frá atvinnurekstri sem teljast ávallt til tekna 

eins og segir í tekjuskattslögunum 90/2003. 

 15. Sýni uppgjör á skattskyldum tekjum ársins halla má draga tapið frá skattskyldum 

tekjum næsta ár. Tap má því aðeins flytja á milli ára í þeim mæli sem það hefur ekki nýst 

til frádráttar tekjum fyrri ára. 

Mgr. 2. Hafi hinn skattskyldi á tekjuárinu náð nauðsamningi lækkar ónýttur halli og 

þar næst, ónýtt frádráttarbært tap samkvæmt 3. mgr. 8. gr. hlutafjárhagnaðarlaganna . 

 Í bráðabirgðalögum nr. 104/2010 er það skilyrði sett að arði sé ekki úthlutað vegna 

tekjuáranna 2010 til og með 2014. 
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4 Ársreikningalög, bókhaldslög og IRFS-staðlar 

4.1  Ársreikningalög  

Fyrstu ársreikningalögin, nr. 144, litu dagsins ljós þann 29. desember 1994 en tóku þó 

ekki gildi fyrir 1. janúar 1995. Lög um bókhald nr. 145 voru einnig sett 29. desember 

1994 en saman mynda þessi lög nauðsynlega heild. Gerðar hafa verið á þeim reglulegar 

breytingar en árið 2001 var því bætt við lögin að skrásetja beri fyrirtæki hjá 

Fyrirtækjaskrá. Nú er það svo að fyrirtæki skulu leggja fram ársreikninga með framtali og 

skila að auki sérstökum ársreikningi inn á ársreikningaskrá. Sá reikningur er þó ekki eins 

ítarlegur og sá sem fer til skattayfirvalda. Skil til ársreikningaskrár voru mjög léleg en 

skánuðu um tugi prósenta eftir að farið var að sekta fyrirtæki (Sigríður L. Lúðvíksdóttir, 

munnleg heimild, 8 september, 2012). 

Í ársreikningalögum nr. 3. 2006 kemur fram hvaða kröfur eru gerðar til að leggja fram 

ársreikninga félaga. Í fyrsta kafla er farið yfir gildissviðs og skilgreiningar félagaformsins 

eru listaðar upp. Þá er gerð grein fyrir því hvaða forsendur búi að baki því að semja 

ársreikning, svo sem eignir, rekstrartekjur og fjöldi ársverka. Einnig er fjallað um hvernig 

setja eigi upp ársreikninga, flokkun og uppsetningu og í hvað gjaldmiðli ársreikningur 

skuli lagður og til taka reiknisárið. 

4.2  IRFS-staðlar 

Það er ekki nóg að stór fyrirtæki semji ársreikninga sína samkvæmt lögum um 

ársreikninga því þegar fyrirtæki eru komin á markað eða með starfstöðvar í öðrum 

löndum skal ársreikningum gerður eftir reglum alþjóðlegra reikningsskilastaðla.  

Markmið Alþjóðlega reikningsskilaráðsins (IASB, International Accounting Standards 

Board) er að fækka og fjarlægja valkosti annars vegar innan IFRS (International Financial 

Reporting Standards) og hins vegar á milli IFRS og US GAAP) Generally Accepted 

Accounting Principles) þannig að til verði alþjóðlegir reikningsskilastaðlar þar sem fáar 

undantekningar og valkosti er að finna. Mikilvægt er að hægt sé að bera ársreikninga 

saman og stuðlar IASB að því að öllum mætti.  
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5 Reikningshaldsleg meðferð eftirgjafar 

Við færslur eftirgjafar er algengast að færa bókfært verð skuldarinnar yfir á eigið fé og 

samkvæmt ársreikningalögum nr. 144 /1994 er það leyfilegt. Í 5. gr. laganna segir: 

Ársreikningar skulu samdir í samræmi við lög þessi, reglugerðir og settar 
reikningsskilareglur, ef við á, og gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á 
handbæru fé.   

 

 

Mynd 1 Færslur samkvæmt ársreikningalögum. 

Í mynd nr. 1 eru sýndar helstu breytingar sem verða í reiknisskilum þegar 

endurskipulagning á sér stað í fyrirtæki og ekki er notast við alþjóðlega staðla. Fyrirtækið 

er ekki vel statt þar sem t.d. annað eigið fé er neikvætt um 850.000 milljónir kr. 

 Fyrirtækið hefur fengið felldan niður hluta af skammtímaskuldum og færist mínus á 

þær en kemur til lækkunar á annað eigið fé. Skuld hefur myndast hjá eiganda 

(fyrrverandi) og er henni breytt í nýtt hlutafé, hafi hann lagt inn meira fé í fyrirtækið sem 

fer inn á lán nr. 1 og þá inn á hlutafjárreikninginn. Þá fær fyrirtækið láni breytt í biðlán. 

Banki hefur fallist á að gefa eftir hluta af láni nr. 3. og dregst það frá og fer inn á annað 

eigið fé. 

31.12.2011

Lækkun 

skt.skulda 

Skuld eigenda 

br. Í hlutafé

Nýtt hlutafé 

frá fyrri eign.

Skuldum 

beytt í biðlán

Eftirgjöf 

skulda frá 

Banka

Skuldum 

breytt í 

hlutafé 1.5.2011

Fasteignir 1 500.000     500.000  

Fasteignir 100.000     100.000  

Vélar og tæki 150.000     150.000  

Birðir 50.000        50.000     

800.000     -                   -                    -                    -                    -                 -                800.000  

Langtímalán nr 1 230.000     230.000 -     -                

Langtímalán nr 2 300.000     300.000 -     -                

Langtímalán nr 3 670.000     200.000 -  470.000  

Langtímalán nr 4 300.000     300.000 - -                

Biðlán 300.000      300.000  

Skammtímaskuldir 40.000        10.000 -       30.000     

Skuldir við eigendur 60.000        60.000 -        -                

Skuldir 1.600.000  10.000 -       60.000 -        230.000 -     -                    200.000 -  300.000 - 800.000  

Hlutafjárreikningur 50.000        60.000         230.000      300.000  640.000  

Annað eigið fé  850.000 -    10.000        -                    200.000   640.000 - 

Eigið fé 800.000 -    60.000         230.000      -                    200.000   300.000  

Skuldir og eigið fé 800.000     -                   -                    -                800.000  
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Að síðustu er láni nr. 4 breytt í hlutabréf og fer það inn á hlutafé. Nú, þegar fyrirtækið 

hefur fengið eftirgjöf skulda að upphæð 210.000 milljónir kr. og öðrum skuldum hefur 

verið breytt í hlutafé, er staðan orðin allt önnur. Hlutafé er orðið 640.000 milljónir kr., 

var 50.000 milljónir, og annað eigið fé, sem er neikvætt um 640.000 milljónir kr. en var 

neikvætt um 850.000 milljónir kr., er orðið rekstrarhæft. Þetta sýnir bara fyrstu fjóra 

mánuði ársins meðan endurskipulagningin stendur yfir. Hvorki hagnaður né tap er fært í 

rekstrarreikning samkvæmt þessari aðferð. Hér er hægt að nota bráðabirgðalög nr. 

104/2010 um frádrátt við eftirgjöf skulda. 

 

 

Mynd 2 Færslur samkvæmt stöðlun 

Mynd nr. 2. er ekki svo frábrugðin mynd nr. 1, en hér eru að finna sömu breytingum og 

áður. Hér eru hins vegar notaðir IRFS-staðlar sem heimila ekki færslur af þeirri gerð og 

greint var frá hér að ofan. Gera verður grein fyrir afföllum á biðláninu. Mismunur á 

bókfærðu verði eftirgefinnar skuldar og gangvirði lánsins er færður í rekstrarreikning. Í 

reikningsskilum, sem samin eru samkvæmt IFRS, hefur þremur aðferðum verið beitt: 

Eiginfjárgerningur (lán) er skráður á því verði sem samsvarar bókfærðu verði 

eftirgefinnar fjárskuldar. Eiginfjárgerningur er skráður á gangvirði og mismunurinn á 

þeirri fjárhæð og bókfærðu verði fjárskuldarinnar er síðan færður í rekstrarreikning. 

31.12.2011

Lækkun 

skt.skulda 

Skuld eigenda 

br. Í hlutafé

Nýtt hlutafé 

frá fyrri eign.

Skuldum 

beytt í biðlán

Eftirgjöf 

skulda frá 

Banka

Skuldum 

breytt í 

hlutafé

Fasteignir 1. 500.000      500.000  

Fasteignir 100.000      100.000  

Vélar og tæki 150.000      150.000  

Birðir 50.000         50.000     

800.000      -              -                         -                    -                   -                  -                800.000  

Langtímalán nr 1 230.000      230.000 -     -                

Langtímalán nr 2 300.000      300.000 -     -                

Langtímalán nr 3 670.000      200.000 -   470.000  

Langtímalán nr 4 300.000      300.000 - -                

Biðlán 282.000      282.000  

afföll 18.000        18.000     

Skammtímaskuldir 40.000         10.000 -  30.000     

Skuldir við eigendur 60.000         60.000 -            -                

Skuldir  1.600.000   10.000 -  60.000 -            230.000 -     -                   200.000 -   300.000 - 800.000  

Hlutafjárreikningur 50.000         40.000             230.000      209.000  529.000  

Annað eigið fé  850.000 -     10.000   20.000             200.000    91.000     529.000 - 

Eigið fé 800.000 -     60.000             230.000      300.000  

Skuldir og eigið fé 800.000      -                   800.000  
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Gangvirði eftirgefinnar skuldar og mismunurinn á þeirri fjárhæð og bókfærðu verði 

fjárskuldarinnar er síðan færður í rekstrarreikning. 

5.1 Staðall IAS 39 - Eftirgjöf kröfu 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 39 inniheldur þær reglur sem gilda um mat og 

færslu flestra fjárskulda. Í staðlinum kemur meðal annars fram að fyrirtæki skal færa 

fjárskuld (eða hluta fjárskuldar, eftir því sem við á) úr efnahagsreikningi þegar og því 

aðeins að hún hafi verið ógilt, þ.e. þegar skuldbindingin, sem tilgreind er í samningnum, 

er gerð upp, numin úr gildi eða rennur út. Eftirgjöf kröfu felur í sér að kröfuhafi afsalar 

sér þeim rétti sem krafan veitir honum og er skuldarinn þar með löglega leystur undan 

aðalábyrgð á fjárskuldinni. Í þessu sambandi skiptir máli að fjárskuldin sé gefin eftir fyrir 

fullt og allt. 

Eftirgjöf kröfu telst til ógildingar fjárskulda samkvæmt IAS 39 og hefur hún í för 

með sér að skuldara ber að færa bókfært verð fjárskuldar sem gefin er eftir út úr 

efnahagsreikningi. Mótfærslan ræðst hins vegar af því hvort kröfuhafi sé jafnframt 

hluthafi í skuldara eða ekki. Ef kröfuhafi A er hluthafi ræðst mótfærslan af því hvort 

meðhöndla beri eftirgjöfina sem framlag frá eigenda eða ekki. Ef kröfuhafi B er ekki 

hluthafi í skuldara ber skuldaranum að færa bókfært verð fjárskuldar sem gefin er eftir 

til tekna í rekstrarreikningi. Sama á við ef kröfuhafi er jafnframt hluthafi í skuldara en 

ekki ef um er að ræða framlag frá eiganda í formi eftirgjafar á kröfu. Sé niðurstaðan hins 

vegar sú að eftirgjöfin feli í sér framlag frá eiganda ber skuldara að færa bókfært verð 

fjárskuldar sem gefin er eftir beint á eigið fé því óheimilt er að færa í rekstrarreikning 

áhrif af viðskiptum við eigendur þegar kringumstæðum einstakra viðskipta (Jóhann Ioan 

Constantin Solomon, 2010). 

  Markmiðið er fyrst og fremst að aðlaga greiðslubyrði fjárskulda að breyttu 

greiðsluþoli skuldara. Þess ber þó að geta að breytingar á tímasetningu eða fjárhæð 

greiðslna sem gerðar eru á grundvelli gildandi samningsákvæða, svo sem hækkun vaxta 

vegna lækkunar á lánshæfismati skuldara, teljast ekki til breytinga á skilmálum 

lánasamnings. Reikningshaldslegu álitaefnin sem vakna þegar skilmálum lánasamninga 

er breytt eru fjölmörg. Eitt þeirra, sem getur haft töluverð áhrif á rekstrar- og 

efnahagsreikning skuldara, er hvort breytingarnar teljast verulegar í skilningi IAS 39 eða 

ekki. Sé niðurstaðan sú að breytingar teljast verulegar ber skuldara samkvæmt IAS 39 
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meðal annars að færa upphaflegu fjárskuldina út úr efnahagsreikningi og færa nýja 

fjárskuld í staðinn og meta hana í upphafi á gangvirði. Mismuninn milli gangvirðis nýrrar 

fjárskuldar og bókfærðs verðs upphaflegrar fjárskuldar ber skuldara að færa sem hagnað 

eða tap í rekstrarreikningi. Gangvirði nýrrar fjárskuldar kann að vera töluvert lægra en 

bókfært verð upphaflegrar fjárskuldar, t.d. vegna þess að aðstæður skuldara hafa 

versnað töluvert frá þeim tíma er hann stofnaði til upphaflegrar fjárskuldar. Því getur 

hagnaður, sem skuldara ber að færa til tekna í rekstrarreikningi vegna skilmálabreytinga, 

verið umtalsverður. Við fyrstu sýn virðist þessi niðurstaða óskynsamleg því hún felur í 

sér að fyrirtæki, sem er í skuldavanda, getur lagað eiginfjárstöðu sína með því einu að 

breyta skilmálum lánasamninga.  

Það sem líklegast er að gerist í raun er að skuldari fái nýtt lán á kjörum sem eru 

undir markaðskjörum hans og það feli í sér ávinning sem skuldara ber að færa til bókar 

samkvæmt reglum alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Skilmálabreytingar gætu þess vegna 

verið framkvæmdar með þeim hætti að skuldari afhendir kröfuhafa nýja 

skuldarviðurkenningu í skiptum fyrir reiðufé frá kröfuhafanum og síðan endurgreiðir 

skuldarinn reiðuféð til baka til kröfuhafans í formi endanlegs uppgjörs á upphaflegri 

fjárskuld. 

 Í slíkum viðskiptum þyrfti skuldari að færa nýja fjárskuld á gangvirði, færa 

upphaflega fjárskuld út úr efnahagsreikningi og færa mismuninn á fjárhæð reiðufjár og 

bókfærðs verðs upphaflegrar fjárskuldar til tekna í rekstrarreikningi. Í raun gerir IAS 39 

engan greinarmun á því hvort um sé að ræða verulegar breytingar á skilmálum gildandi 

lánasamnings eða skipti skuldara og kröfuhafa á skuldaviðurkenningu með verulega 

ólíkum skilmálum. Sömu reglur gilda um báðar þessar leiðir. Þess skal getið að skuldara 

ber að ákvarða gangvirði nýrrar fjárskuldar í samræmi við reglur þar að lútandi í IAS 39 

sem kveða meðal annars á um að tekið skuli tillit til markaðsaðstæðna og útlánaáhættu 

skuldara á matsdegi (Jóhann Ioan Constantin Solomon, 2010). 

Til að komast að niðurstöðu um hvort skilmálabreytingar teljist verulegar eða 

ekki þarf skuldari að framkvæma tölulegt próf eins og nánar er kveðið á um í IAS 39. 

Prófið felur í sér samanburð á núvirði sjóðstreymis samkvæmt breyttum skilmálum og 

núvirði sjóðstreymis samkvæmt upphaflegum skilmálum. Skilmálabreytingar teljast 

verulegar ef mismunur á þessum tveimur stærðum er a.m.k. 10%. Mörg álitamál, sem 
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taka verður afstöðu til,  vakna við framkvæmd þessa prófs, einkum í tengslum við 

ákvörðun sjóðstreymis sem á að núvirða og vaxta sem á að núvirða sjóðstreymið með. Sú 

staða getur komið upp að setja þurfi upp mismunandi sviðsmyndir af 10%-prófinu út frá 

mismunandi forsendum og styðjast við þá sviðsmynd sem talin er raunhæfust í stöðunni 

(Jóhann Ioan Constantin Solomon, 2010). Staðallinn IAS 39 mun breytast í IAS 9.  
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6 Skuldsetning fyrirtækja, eignartap og lausnir stjórnvalda  

6.1 Skuldsetning fyrirtækja  

Áhrif efnahagshrunsins hafa komið fram víða í samfélaginu og má meðal annars nefna 

áhrifin sem það hefur haft á heimili og fyrirtæki. Mörg heimili og fyrirtæki höfðu tekið 

lán í erlendum gjaldmiðlum og þegar gengi íslensku krónurnar lækkaði þá hækkuðu lán 

og öll neysla dróst saman og atvinnuleysi jókst. Eignir urðu verðminni og veðlán fóru yfir 

raunverð eigna. Árið 2008 urðu 748 fyrirtæki gjaldþrota og árið 2009 voru þau 910 

talsins en til samanburðar má nefna að árið 2005 urðu aðeins 528 gjaldþrot. Flest 

gjaldþrot á árinu 2010 tilheyra flokknum „byggingastarfsemi og mannvirkjagerð“ 

(Hagstofan 2011). 

6.2 Leiðir stjórnvalda til að koma til móts við heimili og fyrirtæki 

6.2.1 Lög nr. 107/2009 

Um miðjan mars 2009 lögðu stjórnvöld fram þingsályktunartillögu á Alþingi um aðgerðir 

til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og fyrirtækja.� Það sem þessi 

þingsályktunartillaga skilaði voru meðal annars lög nr. 107/2009 um aðgerðir í þágu 

einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. Kafli I og II í 

lögunum áttu síðan að falla brott 31. desember 2011. Markmið þessara laga er að hraða 

endurreisn íslensks efnahagslífs í kjölfar banka- og gjaldeyrishrunsins haustið 2008 og að 

jafnvægi komist á virði eigna og greiðslugetu annars vegar og fjárskuldbindinga 

einstaklinga, fyrirtækja og heimila hins vegar. Lögin kveða á um leiðir og viðmið til að ná 

því markmiði. Í 3. gr. lagana kemur eftirfarandi fram um fyrirtæki: 

Kröfueigendur skulu setja sér reglur um skuldbreytingar og breytingar á 
skilmálum skuldabréfa og lánssaminga sem kunna að leiða til eftirgjafar 
skulda eða annarra ívilnana fyrir skuldara. Skulu reglurnar vera aðgengilegar 
fyrir lántaka og aðra viðskiptavini þeirra. ( Lög nr.107/2009) 

 

Einnig urðu kröfueigendur að leggja mat á eignir og skuldir skuldara sem og greiðslugetu 

þeirra, meta fyrirsjáanlegt sjóðstreymi fyrirtækja ásamt því að leggja mat á skuldara, 

stjórnendur og eigendur fyrirtækja. Þá þurftu þeir að huga að skilyrðum sem sett kunna 
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að verða fyrir ákvörðunum um breytingar á skilmálum skuldabréfa eða lánssamninga. 

Taka þurfti tilliti til skýrleika og réttmætiskröfu kröfueiganda, hæfni eiganda, hlutlægni 

við ákvörðunartöku kröfueiganda og taka tillit til samkeppnissjónarmiða 

(Efnahagsráðuneytið, 2010). 

Síðar náðist samkomulag (Efnahagsráðuneyti 2010) um leiðir við úrvinnslu 

skuldamála lítilla og meðalstóra fyrirtækja en að því stóðu efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, Félag atvinnurekenda, fjármálaráðuneytið, Samtök atvinnulífsins, 

Samtök fjármálafyrirtækja og Viðskiptaráð Íslands. Sameiginlegar reglur voru síðan 

settar af Samtökum fjármálafyrirtækja fyrir fjármálafyrirtæki um fjárhagslega 

endurskipulagningu fyrirtækja (Sameiginlegar reglur fjármálafyrirtækja um fjárhagslega 

endurskipulagningu fyrirtækja). 

Í 2. kafla laganna kemur fram að  efnahags- og viðskiptaráðherra skipar faglega 

nefnd sem hefur eftirlit með framkvæmd sértækrar skuldaaðlögunar. Hlutverk hennar 

nær eingöngu til eftirlitsskyldra aðila á fjármálamarkaði, sbr. lög nr. 87/1998 um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Telji nefndin að samræmdum reglum samkvæmt 

2. gr. og reglum á grundvelli 2. mgr. 3. gr. sé ekki fylgt eða sanngirni og jafnræðis ekki 

gætt skal hún greina ráðherra frá því í sérstöku áliti. Varði meint brot á reglu á grundvelli 

2. mgr. 3. gr. laganna skal nefndin jafnframt skila áliti sínu til fjármálaeftirlitsins. Nefndin 

skal þó gæta þagnarskyldu við gerð álita og gæta þess að ekki séu gefnar upplýsingar 

sem varpa ljósi á hvaða viðskiptavinur eigi í hlut. Vakni grunur hjá nefndinni um að við 

framkvæmd reglnanna sé gengið að lögbundnu eigin fé eftirlitsskyldra aðila eða rekstri 

þeirra að öðru leyti skal hún tilkynna það til fjármálaeftirlitsins. Nefndinni var gerð að  

skila skýrslu til ráðherra um framkvæmd á ákvæðum í I. kafla fyrir 1. mars 2010 sem 

ráðherra átti síðan að kynna fyrir Alþingi. Ráðherra getur enn fremur óskað eftir skýrslu 

frá nefndinni eftir þann tíma, og skal hann jafnframt kynna fyrir Alþingi hvort 

eftirlitsskyldir aðilar á fjármálamarkaði framfylgja samræmdum reglum. 

Nefndin skilaði greinargerð með tölulegum upplýsingum frá fjármálafyrirtækjum 

um endurskipulagningu til og með 30. september 2011, og er samantekt þeirra er í 

töflunni hér að neðan (Efnahagsráðuneytið, 2012). 
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Tafla 1 Upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum um fjárhagslega endurskipulagningu til og með 30. 
september 2011 

Jafnframt voru teknar saman upplýsingar um nauðasamninga þar sem eftirgjöf skuldar 

nam hærri fjárhæð en einum milljarði króna eða þar sem hærri fjárhæð en einum 

milljarði króna var breytt í hlutafé. Þessi svör miðast við 30. september 2011 og eru þau 

í töflunni hér að neðan (Efnahagsráðuneytið, 2012).  

 

   

Tafla 2 Upplýsingar um nauðasamninga þar sem eftirgjöf skuldar nam hærri fjárhæð en einum milljarði 
króna 

(Efnahagsráðuneytið, 2012). 

Á þessum tölum má sjá að eftirgjafir eru til dæmis mjög miklar hjá fjárfestingar- og 

eignarhaldsfélögum og verktaka- og byggingastarfsemi sem að sumu leyti tengjast.  

6.2.2 Lög nr. 24. 30. mars 2010 um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum 

Síðar í sama mánuði voru gerðar breytingar á gildandi lögum um greiðsluuppgjör á 

opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri. Þeim sem skulduðu opinber 

gjöld var boðið að fá frestum og síðan var gefið út skuldabréf með jöfnum afborgunum 
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fyrstu greiðslu 1. október 2011. Bréfin eru vísitölutryggð og bera ekki dráttarvexti. Frá 

þeim tíma sem umsóknin var samþykkt af tollstjóra máttu fyrirtæki ekki vera í neinum 

vanskilum frá 1. janúar 2010 til og með 30. júní 2011, að öðrum kosti féll samkomulagið  

niðuri. Lögin féllu úr gildi 31. desember 2011. Um 500 aðilar sóttu um greiðslufrest til 

greiðsluuppgjörs (Tollstjórinn, 2010 ). 
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7 Nýjar reglur settar með bráðabirgðalögum 104/2010  

Með setningu laga nr. 104/2010 var tímabundið horfið frá almennum reglum um 

skattalega meðferð á eftirgjöf skulda, hvort sem við á rekstraraðila eða einstaklinga utan 

rekstrar. Um er að ræða bráðabirgðaákvæði við tekjuskattslögin og gilda þau um 

eftirgjöf skulda sem eftirgefnar eru tekjuárin 2009, 2010, 2011 og 2012. Í frumvarpi er 

skýrt tekið fram í athugasemdum að um tímabundnar ráðstafanir sé að ræða vegna þess 

óvenjulega ástands sem hafi skapast á innlendum lánamarkaði.  

 Í stað þess að telja eftirgjöf skulda að fullu til tekna er rekstraraðilum, þ.e. lögaðilum 

og sjálfstætt starfandi mönnum, heimilt að tekjufæra sem nemur 50% af fengnum 

eftirstöðvum eftirgjafar skulda vegna rekstrar og greiðsluerfiðleika á tekjuárunum 2009, 

2010, 2011 og 2013, allt að 50 milljónum króna, og 75% af eftirgjöf umfram samtals 50 

milljónir króna á framangreindu tímabili. Skilyrðið sem þessu fylgir er að til skuldanna 

hafi verið stofnað í beinum tengslum við atvinnureksturinn. Ef rekstraraðili fær 

eftirgefnar skuldir að fjárhæð 50 milljónir samtals umrædd ár er það innan greindra 

marka og færist því helmingur ekki til tekna í skattalegum skilningi, jafnvel þótt 

kröfueigandi færi alla fjárhæðina til gjalda sem tapaðar kröfur. Eftirgjöf umfram 50 

milljónir skal tekjufæra að 75% leyti þannig að fjórðungur kemur ekki til skattskyldra 

rekstrartekna (Elín Alma Arthursdóttir, 2010). Reglan er háð því að til skuldanna hafi 

verið stofnað í beinum tengslum við atvinnureksturinn og að yfirfæranlegt tap, auk 

rekstrartaps ársins, hafi verið jafnað. 

Hér er dæmi um skattlagningu eftirgefinna skulda samkvæmt bráðabirgðaákvæði 

XXXIV: 
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Tafla 3 Dæmi um skattlagningu eftirgefinna skulda samkvæmt bráðabirgðaákvæði XXXIV (Ásta 
Kristjánsdóttir, 2011 ) 

Í dæminu hér fyrir ofan er staðan 70 milljónir króna, ef eftirgjöf skulda að upphæð 100 

milljónir kr. rekstrartap er 30 milljónir kr. sem draga má frá eftirgjöfinni. Eftirgjöfin var 

100 milljónir kr. svo eftirgjöf umfram 50 milljónir skal tekjufæra að 75% leyti þannig að 

fjórðungur kemur ekki til skattskyldra rekstrartekna, það er 50% af 50 milljónum kr., 

sem er 25 milljónir, en þá stendur tekjufærslan í 45 milljónum kr. og þá má draga 25 % 

af þessum 25 milljónum sem eftir eru, sem eru 5 milljónir, og þá er staðan 35 milljónir. 

Þessari upphæð má síðan dreifa á næstu þrjú ár að frádregnum fyrningum. 

 Í ákvæðinu er talað um fyrningar og að þær styðjist við eins og í 33. gr. 

tekjuskattslagana um fjárhæð sem nemur eftirstöðvum eftirgjafar á því ári sem eftirgjöf 

er færð til tekna í skattaframtali, þó aldrei meira en svo að ávallt standi eftir sem 

niðurlagsverð 10% af stofnverði eignarinnar (Ásta Kristjánsdóttir, 2011). Ef ekki eru til 

fyrnanlegar skal heimilt að færa eftirgjöf til skulda til tekna með jöfnum fjárhæðum í 

skattaframtölum næstu þriggja ára og með því tekjuári sem skuld var gefin eftir. 

Ákvæðið gildir ekki um eftirgjöf skulda milli móður- og dótturfélaga að því 

undanskildu þegar fjármálafyrirtæki yfirtaka félög til að tryggja fullnustu kröfu, sbr. 2. 

mgr. 22. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki sem er svona: Viðskiptabönkum, 

sparisjóðum og lánafyrirtækjum er heimilt að yfirtaka eignir til að tryggja fullnustu kröfu. 

Eignirnar skulu seldar jafnskjótt og hagkvæmt er. 

  Þegar kröfu er breytt í hlutafé í hinu skuldsetta félagi í stað eftirgjafar skal það 

talið fullnaðargreiðsla hennar, sé um slíkt að ræða og skiptir þá ekki máli þótt áhöld séu 

um hvert verðmæti hlutafjárins er í raun á þeim tímapunkti (Alma Elín Arthursdóttir, 

Eftirgjöf skulda 100 milj.kr.

Rekstrartap ársins /yfirfært tap 30 milj.kr.

Eftirgjöf að frádregnu rekstrartapi 70 milj.kr

Frá dregst 50% af 50 milj. kr 25 milj.kr

45 milj.kr

Frá dragast 25% af eftirgjöf umfram 50 

milj.kr..Þ.e.að frádregnurekstrartapi 5 milj.kr

Skattskyldar tekjur 35 milj.kr

Á móti tekjufærslu má fyrna eignir 

Það sem þá sendur eftir má færa til tekna á 

þremur árum.
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2010). Aðilar geta samið um niðurfellingu á hluta kröfunnar áður en slík greiðsla með 

hlutafé er innt af hendi. Sé skipt á kröfu og hlutafé skal fara fram mat á verðmæti 

hlutafjárins og skal matsverðið miðast við þann dag þegar skiptin eiga sér stað. Skuldara 

ber að tekjufæra mismun á verðmæti hlutafjárins og bókfærðu verði skuldarinnar. 

Kröfuhafa ber eftir atvikum að tekjufæra eða gjaldfæra mismun á bókfærðu verði 

kröfunnar og matsverði hlutafjárins. Mat á verðmæti hlutafjár skal unnið af óháðum 

matsaðila þegar skipti á kröfu og hlutafé fara fram á milli eignatengda aðila. 

  Við eftirgjöf skulda er kröfuhafa skylt að varðveita öll gögn sem forsendur 

eftirgjafarinnar eru byggðar á þannig að unnt verði að sinna upplýsingaskyldu 

samkvæmt 92. gr. Upplýsingar skulu veittar í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

 Sé skilmálum í samningi um lán, sem tengjast rekstri lögaðila og sjálfstætt 

starfandi manna breytt með þeim hætti að endurgreiðsla miðist við íslenskar krónur í 

stað erlends gjaldmiðils telst það vera skilmálabreyting láns en ekki eftirgjöf skuldar í 

skilningi laganna, þótt uppreiknaður höfuðstóll sé leiðréttur til lækkunar, enda sé 

breytingin gerð á málefnalegum forsendum og lánskjörum breytt í kjör sem eru almennt 

í boði við sambærilegar aðstæður. Sama á við ef breyting er gerð á viðmiðunarvísitölu 

verðtryggðra lána, eða hluti uppreiknaðs höfuðstóls verðtryggðra lána er felldur niður. 

Séu gerðar breytingar á uppreiknuðum eftirstöðvum lána, sbr. 1. og 2. málsl., ber 

rekstraraðila að leiðrétta áður gjaldfærðan fjármagnskostnað til samræmis. Ekki er 

kveðið nánar á um það í lögunum hvenær slík leiðrétting fer fram eða hvernig (Ásta 

Kristjánsdóttir, 2011).  

7.1 Lög nr.165/2010 um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og 
gjöld. Bráðabirgðaákvæði XLIV 

Þrátt fyrir 1.-4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XXXVI í lögunum skal þeim rekstraraðilum 

sem fá eftirgefnar skuldir vegna greiðsluerfiðleika á árunum 2010, 2011 og 2012 vera 

heimilt í skattskilum sínum að færa á milli tekjuáranna 2010 til og með 2014 þann hluta 

eftirgjafarinnar sem er umfram yfirfæranlegt rekstrartap og rekstrartap ársins, fyrningar 

og niðurfærslu. Skilyrði fyrir yfirfærslu skv. 1. málsl. er að skattaðili hafi fyrnt að fullu, að 

teknu tilliti til 42. gr., allar fyrnanlegar eignir sínar og nýtt mögulegar 

hámarksniðurfærslur á viðskiptakröfum og vörubirgðum. Þá er skilyrði að arði sé ekki 

úthlutað vegna tekjuáranna 2010 til og með 2014. Ríkisskattstjóri getur heimilað 
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skattaðila að taka þátt í samsköttun og sameiningu við aðra skattaðila eða skiptingu upp 

í fleiri félög að uppfylltum skilyrðum þessa ákvæðis. Fallið er frá því að við einungis 

tiltekið hlutfall (50%/75%) af eftirgjöf eins og kveðið var á um í 1.-4. mgr. 

bráðabirgðalagana XXXVI (Ásta Kristjánsdóttir, 2011). 

Standi eftir í árslok 2014 eftirgjöf skulda sem er hærri en 500 milljónir kr. er skattaðila 

heimilt að færa það sem umfram er til tekna með jöfnum fjárhæðum á tekjuárunum 

2015 til og með 2019. Sé eftirgjöf lægri en 500 milljónir kr. í lok árs 2014 færist hún ekki 

til tekna.  

 

 

Tafla 4 Dæmi um skattlagningu eftirgefinna skulda samkvæmt bráðabirgðaákvæði XLIV (Ásta 
Kristjánsdóttir, 2011 ) 

Hér á myndinni að ofan er gefið dæmi um fyrirtæki sem fær eftirgefnar skuldir að 

upphæð 1230 milljónir kr. árið 2011. Ef fyrirtækið er með rekstrartap að upphæð 550 

milljónir kr. er byrjað að taka það frá eftirgefnu skuldinni og þá er hægt að fresta 

tekjufærslu um 680 milljónir kr. til næsta árs. Nú árið 2012 er rekstrarmiðurstað 50 

milljónir kr. í rekstrartap sem dregst frá árinu á undan, og þá standa 630 milljónir kr. 

eftir. Næsta ár er á núlli en árið 2014 er rekstrartap 30 milljónir kr. Eftirstöðvar eru þá 

600 milljónir í árslok 2014. Lögin segja ef eftirgjöfin er hærri en 500 milljónir megi fella 

þær niður og dreifa eftirstöðvum niður á fimm næstu ár. 

 

Eftirgjöf skulda 2011 1230 milj.kr

Yfirfæranlegt tap nýtt að fullu 550 milj.kr 

Tekjufærslu frestað 680 milj.kr 

Rekstrarniðurstaða 2012 Tap 50 milj. Kr

Rekstrarniðurstaða 2013 0

Rekstrarniðurstaða 2014 Tap 30 milj. Kr

Hluti eftirgjafar sem eftir stendur 600 milj.kr 

500 milj.feldar miður í árslok 2014 500 milj.kr

Eftirstöðvar til dreifingar 100 milj.kr

Tekjufærsla 2015 20 milj.kr 

Tekjufærsla 2016 20 milj.kr 

Tekjufærsla 2017 20 milj.kr 

Tekjufærsla 2018 20 milj.kr 

Tekjufærsla 2019 20 milj.kr 
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 Eftirgefnar skuldir, sem á einhvern hátt tengjast refsiverðri háttsemi skattaðila, skal 

tekjufæra án nokkurs frádráttar. Að öðru leyti gildir 5.–8. mgr. ákvæðis til bráðabirgða 

XXXVI.  

7.2 Gengistryggð lán – Endurútreikningur – Eftirgjöf  

Ákvarðandi bréf út með skýringum frá ríkisskattstjóra. 

Í fyrirspurninni til ríkisskattstjóra var óskað eftir túlkun um hvernig fara bæri með 

gengismun í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2003 um tekjuskatt þegar um væri að 

ræða gengistryggð lán sem hefðu verið endurútreiknuð. Sett voru fram þrjú dæmi og 

eitt þeirra er svona:  

Í einu dæminu er miðað við að félag hafi einnig tekið ólögmætt gengistryggt 
lán að fjárhæð 1.000 kr. Staða þess í ársbyrjun 2011 hafi verið 1.600 kr. en 
1.700 kr. 1. desember s.á. miðað við gengi. Ekkert hafi verið greitt af láninu á 
árinu. Gengistap á tímabilinu hafi því numið 100 kr. Staða lánsins eftir 
endurútreikning 1. desember hafi verið 1.200 kr. Breytingin frá 1. janúar sé 
því 400 kr. en 500 kr. 1. desember. Óskað er svara við því hvernig fara skuli 
með þessar 100 kr. sem sé meint gengistap tímabilsins 1. janúar 2011 til 1. 
desember sama ár. Spurt er hvort rétt sé að dreifa því á 3 ár eða hvort líta 
megi svo á að 400 kr. hafi verið leiðréttar og beri að tekjufæra í samræmi við 
svar við fyrstu spurningunni eða hvort ákvæði laga um tekjuskatt um 
gengismun víki fyrir bráðabirgðaákvæðum XXXVI og XLIV. 

Er um að ræða meint gengistap? Hvað varðar lán af þessu tagi er farið eftir ákvæði 8. 

tölul. bráðabirgðaákvæðis XXXVI laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Í því segir að sé 

skilmálum í samningi um lán sem tengjast rekstri lögaðila og sjálfstætt starfandi manna 

breytt með þeim hætti að endurgreiðsla miðist við íslenskar krónur í stað erlends 

gjaldmiðils telst það vera skilmálabreyting láns en ekki eftirgjöf skuldar í skilningi 

laganna, þótt uppreiknaður höfuðstóll sé leiðréttur til lækkunar. Sama á við ef breyting 

er gerð á viðmiðunarvísitölu verðtryggðra lána, eða ef hluti af uppreikningi höfuðstóls 

verðtryggðra lána er felldur niður. Í lokamálslið ákvæðisins kemur fram að ef breytingar 

eru gerðar á uppreiknuðum eftirstöðvum lána í samræmi við ákvæðið, beri rekstraraðila 

að leiðrétta áður gjaldfærðan fjármagnskostnað til samræmis. 

Spyrja má hvort rétt sé að dreifa því á 3 ár. Ríkisskattstjóri hafði áður lagt fram 

álit um sama efni þar sem hann mat það sem svo að við framangreindar aðstæður eigi 

að færa leiðréttingu á skattframtal á því ári þegar endurreikningur lánanna fer fram. 

Fjármagnskostnaður sem færður hefur verið til gjalda á fyrri árum í samræmi við 
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þágildandi lagareglur stendur þannig óhreyfður á framtölum viðkomandi ára. Tekið er 

fram að í slíkum breytingum felist skilmálabreyting láns en ekki eftirgjöf skuldar í 

skilningi laganna, þótt uppreiknaður höfuðstóll sé leiðréttur til lækkunar, enda sé 

breytingin gerð á málefnalegum forsendum og lánskjörum breytt í kjör sem eru almennt 

í boði við sambærilegar aðstæður. Þá er tekið fram að ef breyting er gerð á 

uppreiknuðum eftirstöðvum lána, skv. ákvæðinu, skuli leiðrétta áður gjaldfærðan 

fjármagnskostnað til samræmis. Og að síðustu: Endurútreikningur felur í sér 

umbreytingu láns með gengisviðmiðun í hefðbundið vaxtaberandi lán í íslenskum 

krónum. Ákvæði laga um gengismun eiga því ekki við. 
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8 Bindandi álit frá ríkisskattstjóra vegna eftirgjöf skulda 

Samkvæmt lögum er ríkisskattstjóra skylt að gefa út álit sitt í skattamálum sem varða 

getað verulega hagsmuni þess sem um það biður. Álitið er bindandi fyrir álitsbeiðanda 

sem og skattyfirvöld en unnt er að kæra álit ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar og 

þaðan til dómstóla.  

8.1 Bindandi álit frá 3 /11 ríkisskattstjóra vegna eftirgjöf skulda  

Aðeins er til eitt bindandi álit (nr. 3/11) frá ríkisskattstjóra sem viðkemur eftirgjöf 

skulda. Þetta álit er frá 23. september. 

 Í júní 2011 var farið fram á við ríkisskattstjóra að hann léti, á grundvelli laga nr. 

91/1988 um bindandi álit í skattamálum, uppi álit sitt á skattalegri meðferð vegna 

eftirgjafar láns frá Landsbanka Íslands.  

Málsatvik 

Ríkisskattstjóri hafði með úrskurði um endurákvörðun opinberra gjalda gjaldárin 

2006 og 2007, vegna rekstraráranna 2005 og 2006, kveðnum upp þann 17. nóvember 

2010, hækkað tekjuskattsstofn álitsbeiðanda sem nam gjaldfærðum vöxtum vegna láns 

frá Landsbanka Íslands að fjárhæð 3.000.000.000 kr. sem færst hafði yfir til 

álitsbeiðanda í kjölfar samruna við R ehf. Mat ríkisskattstjóra var að ekki væri um 

frádráttarbær vaxtagjöld að ræða frá tekjum af atvinnurekstri skv. 31. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt sbr. einnig 49. gr. sömu laga og 104. gr. laga nr. 2/1995, um 

hlutafélög. Félögin voru sameinuð undir nafni álitsbeiðanda í september 2005, og 

yfirfærðist lánið til hins sameinaða félags sem gjaldfærði vaxtagjöld vegna lánsins. 

Ríkisskattstjóri taldi að um „öfugan samruna“ (þegar dótturfyrirtæki kaupir móðurfélag) 

hefði verið að ræða og bryti það í bága við yfirlýst markmið 104. gr. laga nr. 2/1995, um 

hlutafélög, að vernda fjárhag félagsins gegn ágangi hluthafa. Með engu móti væri hægt 

að fallast á það að vextir af skuldum yfir í efnahagsreikning álitsbeiðanda „án þess að 

nokkur eign kæmi þar á móti“ gætu talist frádráttarbær rekstrarkostnaður hjá 

álitsbeiðanda skv. 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. sbr. 49. gr. laga nr. 90/2003. R ehf. hefði 

stofnað til skuldanna og væru þar því álitsbeiðanda óviðkomandi þar sem ekki væri 



 

31 

hægt að sýna fram á að þær hafi gengið til öflunar á eignum fyrir álitsbeiðanda eða 

viðhalds eða tryggingar á eignum sem arð beri í rekstri hans. 

Álitsbeiðandi átti í viðræðum við Landsbanka Íslands um fjárhagslega 

endurskipulagningu sem m.a. fólst í eftirgjöf á skuldum álitsbeiðanda. Þar sem 

ríkisskattstjóri hafði í framangreindum úrskurði sínum talið að yfirfærsla lánsins til 

álitsbeiðanda væri ólögmæt var óskað eftir svörum við því hvort álitsbeiðanda væri 

heimilt að líta svo á að umrætt lán tilheyrði ekki álitsbeiðanda og ef svo væri, hvort 

álitsbeiðanda væri þá óskylt að tekjufæra í skattalegu tilliti niðurfellingu Landsbanka 

Íslands á láninu í samræmi við ákvæði til bráðabirgða XLIV skv. lögum nr. 90/2003. 

Forsendur og niðurstöður 

Þann 17. nóvember 2010 endurákvarðaði ríkisskattstjóri gjöld álitsbeiðanda. 

Vaxtagjöld af lánum sem R ehf. hafði tekið vegna kaupa á hlutabréfum í félaginu voru 

felld niður á þeim forsendum að þau teldust ekki gjöld til öflunar tekna í rekstri 

álitsbeiðanda, sbr. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Talið var að 

vaxtagjöldin væru ekki af lánum tengdum rekstri félagsins heldur væru þau til að 

fjármagna kaup hlutafjár í félaginu. Svo virtist sem R ehf. hefði verið stofnað í þeim eina 

tilgangi að afla lánsfjár til kaupa á S ehf., og hafi ætlunin verið að sameina félögin og láta 

hið sameinaða félag standa undir kostnaði við kaup bréfanna. S ehf. var sameinað R 

ehf., sbr. 94. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög, og yfirtók R ehf., eignir og 

skuldir félagsins og var síðan nafni félagsins breytt í A ehf. Í úrskurði ríkisskattstjóra var 

ekki gerð nein breyting á skuldfærslu lánsins og samruninn hafði ekki verið ógiltur að 

félagarétti svo vitað væri. Því teldist lánið hluti af skuldum hins sameinaða félags sem 

því bæri skylda til að greiða. Samkvæmt lögum nr. 90/2003 skal fjárhæð eftirgefinna 

rekstrarskulda færa að fullu til tekna í skattframtali rekstraraðila en samkvæmt 

bráðabirgðaákvæði XXXVI í lögum nr. 90/2003 er heimilt að telja, í stað fullrar 

tekjufærslu á eftirgefnum skuldum sem tengjast atvinnurekstri, einungis ákveðið hlutfall 

eftirgjafarinnar til tekna.  

Frádráttarbærni gjalda byggist á heimildarákvæðum og verða að vera nýtt til að afla 

tekna, tryggja þær og halda þeim við. Samkvæmni verður að vera í skattalegu tilliti 

varðandi skuldbindingar rekstraraðila og ráðstöfun fjármuna í þágu rekstrar til að 

fullnægja skilyrðum bráðabirgðaákvæðisins. Ráðstöfun fjármunanna skal tengjast 
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tekjuöflun rekstraraðila með beinum hætti og er þá frádráttur heimill í skattskilum og 

telst því eftirgjöf skulda sem ekki varða með beinum hætti tekjuöflun rekstrarins til 

skattskyldra tekna. Því var ekki fallist á að umrætt lán tilheyrði þeim rekstrarskuldum 

sem bráðabirgðaákvæðinu væri ætlað að taka til og teldist því hluti umrædds láns sem 

Landsbanki Íslands kynni að gefa eftir til tekna hjá A ehf. þar sem lánið teldist ekki hafa 

verið tekið til að afla tekna, tryggja þær og halda þeim við. 

Lánið telst ekki til rekstaraskulda og ef eftirgjöf kemur til þá reiknast þá lánið að fullu 

til tekna.  
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9  Lokaorð  

Fyrirtæki glíma enn við afleiðingar hrunsins og enn eiga eflaust mörg þeirra langt í land, 

þó svo stjórnvöld hafi komið til móts við þau með fyrrgreindum aðgerðum og 

breytingum á eftirgjöf skulda. Í fréttabréfi frá Seðlabankanum um fjármálastöðuleika 

2012 bls. 32 kemur fram að  

[f]ækkun fyrirtækja á vanskilaskrá, fækkun árangurslausra fjárnáma og lægra 
hlutfall útlána í vanskilum eru skýr merki um að endurskipulagningin sé að 
skila árangri og hærra hlutfall fyrirtækja sé rekstrarhæft á ný. Líklegt er að 
endurskipulögð fyrirtæki muni í einhverjum mæli koma aftur í 
endurskipulagningu á næstu mánuðum. Slíkt er eðlileg þróun í kjölfar 
skuldakreppu þar sem rekstrarforsendur verða skýrari eftir því sem ytri 
aðstæður fyrirtækja verða ljósari. 

 Á vef tollstjórans í Reykjavík kemur fram að um 500 fyrirtæki hafi fengið 

greiðsluuppgjör með skuldabréfi vegna vangoldinna gjalda. Þetta er nokkuð há tala en 

fyrirtækin urðu að standa í skilum fram að ákveðnum tíma. Haft er eftir tollstjóranum 

Snorra Olsen á vef Vísis þann 8. september 2012 að vegna tilmæla fjármálaráðuneytisins 

hefur tollstjóri ekki beitt stöðvun á nein fyrirtæki frá árinu 2009. Ekkert fyrirtæki hefur 

farið í gegnum gjaldþrot þannig að ef til vill eru uppgefnar tölur um gjaldþrota fyrirtæki 

ekki allskosta réttar. Þótt aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafi verið nauðsynlegar þá er deilt 

um hvort þær hafi verið nægar og hvort réttu fyrirtækin hafi fengið að lifa.  

Samkeppniseftirlitið nefnir í skýrslu sinni frá mars síðastliðnum að meiri eftirgjöf 

skulda eigi sér að jafnaði stað í endurskipulagningarferlinu ef eigendaskipti verða því 

samhliða. Hér vaknar upp spurningar um hvort matið hjá Samtökum fjármálafyrirtækja 

séu ekki nógu gegnsætt eða hvort nýir kústar sópi betur? 

Í bráðabirgðalögunum XXXVI segir að fyrirtæki mega ekki greiða sér arð og 

kannski á hækkun launa hjá fyrirtækjum einhvern þátt í. Í frétt frá Hagstofunni kemur 

fram að laun í fjármálaþjónustu, lífseyrissjóðum og vátryggingum séu hæst en lægst í 

mannvirkjagerð (Hagstofan 2012). 
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Hvað varðar spurninguna um það hvort skattur sé greiddur af eftirgjöf skuldar, þá 

á að vera alveg skýrt hvaða upplýsingar eigi að veita ríkisskattstjóra og skattayfirvöldum, 

sbr. 92 3 lið tekjuskattslagana:  

Allir aðilar, þar með taldir bankar, sparisjóðir og aðrar peningastofnanir, 
verðbréfamarkaðir og aðrir sem annast kaup og sölu, umboðsviðskipti, og 
aðra umsýslu með hlutabréf, skulu ótilkvaddir afhenda ríkisskattstjóra 
skýrslu um slík viðskipti og aðila að þeim, ókeypis og í því formi sem 
ríkisskattstjóri ákveður að skila eigi inn gögnum um eftirgjöf skulda hjá 
fyrirtækjum. 

Allar upplýsingar eiga þannig að vera til staðan en samt sem áður getur verið um 

mismun á reiknishaldslegri færslu hjá fyrirtækjum að ræða (Ásta Kristjánsdóttir, 2011) 

og eru viðurlög við því ef fyrirtæki fara ekki eftir lögum og reglum sem stjórnvöld setja. 
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