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Formáli 

Ritgerðin er 6 ECTS eininga lokaverkefni í viðskiptafræði við félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands. Viðfangs efni ritgerðinna er að skoða þær reglur sem gilda um frádrátt 

vaxtagjalda.  

Ritgerðin er unnin á haustmisseri 2012 og er það von höfunda að ritgerðin sé 

áhugaverð og komi til með að auka skilnings lesandans á viðfangsefninu.  

Ég vill koma á framfæri þakklæti til leiðbeinanda ritgerðinnar Ásmundar G. 

Vilhjálmssonar fyrir liðleika og tillitssemi í samskiptum.    
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Útdráttur 

Tilgangur ritgerðinnar var að kanna það regluverk sem vaxtagjöldin hrærast í. Hvaða 

spurningar og vandamál tengjast vaxtagjöldum. Skoða hvað hlutverki ákvæði 

skattalagana hafa á hina ýmsa þætti vaxtagjaldanna.  

Rekstrarkostnaður er frádráttarbær við ákvörðun á skattstofni fyrirtækja. En til þess 

að rekstarkostnaðurinn sé frádráttarbær þarf hann að uppfylla skilyrði tengslareglunnar 

eða það er „að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við“. Úr þessari 

grein má lesa að aðeins draga má frá þau gjöld er tengjast tekjum, eignarkostnaðurinn 

sé hinsvegar ekki frádráttarbær. Þessi sundurgreining gildir þó ekki um vaxtagjöld en 

draga má þau frá hvort sem þau ganga til að afla tekna eða eigna. 

Fjallað var um hinar svokölluðu armslengdar og raunveruleikareglu en þær eiga sér 

lagastoð í 1. Mgr. 57.gr tskl. Þær eru einskonar leiðréttingarreglur skattaréttarins. En 

þær eru notaðar til að stemmastigum við skattasniðgöngu en vaxtagjöldin spila oft 

hlutverk í henni. 
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1 Inngangur 

Skattaréttur er viðamikil fræðigrein sem fjallar um skatta í öllum myndum sem þeir 

birtast. Í þessari ritgerð eru sjónum einblínt á vaxtagjöld. Markmiðið er að skoða það 

regluverk sem um frádrátt vaxtagjalda gildir. Skoðaðar verða allar helstu reglur sem 

málið varðar og þar að auki litið út fyrir landsteinana og skoðað hvernig regluverkinu er 

háttað þar. 

Byrjað verður á að skoða vaxta hugtakið bæði út frá viðskiptafræðilegu sjónarmiði 

sem og skattalegu. Svo eru fjallað um þær reglur sem  áhrif hafa á frádráttarbærni 

vaxtagjalda. Þá einnar helst 1. mgr. 57. gr. tskl. en á henni byggja armslengdar og 

raunveruleikareglan. Reynt verður að skýra hvernig þessar reglur hafa áhrif á 

vaxtagjöldin.  

Verður síðan aðeins litið á reglur um þunna eiginfjármögnun en þó svo að hún sé ekki 

við lýði hérna heima.  
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2 Vaxtagjöld 

Vextir eru reglubundið endurgjald fyrir lán á peningum eða umlíðun skuldar, sem 

ákveðin fyrirfram fyrir tiltekið tímabil. Vextir eru venjulega gefnir upp sem prósenta af 

höfuðstól á ársgrundvelli (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003). 

Þegar peningar eru lánaðir, eru vextirnir oftast greiddir til lánadrottins sem prósenta 

af höfuðstólnum. Venjulega eru vextir reiknaðir samfelt, en það þýðir að áföllnum 

vöxtum er bætt við höfuðstólinn. Við þetta aukast vaxtagreiðslurnar umtalsvert og þá 

sérstaklega að ef reiknistærðin e er notuð. En þá eru vextirnir reiknaðir með óendanlega 

smáu millibili, en ekki á mánaðarlega eða daglega eins og einnig tíðkast (Mankiw, 2001). 

Vaxtagjöld eru frábrugðin öðrum rekstrakostnaði vegna tengslum þeirra við 

fjárhagslega byggingu (e. capital structure) fyrirtækja. Fyrirtæki standa frammi fyrir 

þeirra ákvörðun hvort að þau ætla að fjármagna sig með lánsfé eða aukningu á eigin fé. 

Litið er þá til þess að ólíkt arðgreiðslum eru vaxtagjöld almennt frádráttabær frá skatti. 

Vaxtagjöld eru ekki bara hin hliðinn á peningnum á móti vaxtatekjum. Því á meðan 

vaxtatekjur eru skilgreindar þröngt eru vaxtagjöld það ekki. Undir vaxtagjöld falla ekki 

aðeins vextir, dráttarvextir og aðrar hliðstæðar greiðslur. Heldur einnig ýmis önnur 

gjöld. Sem eru útlistuð í 1. mgr. 49. gr. tskl. (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003).   

Ákvæðið er svohljóðandi:  

„Til gjalda sem vextir, afföll og gengistöp af skuldum, sbr. 1. tölul. 31. gr., 
teljast: 

Vextir af skuldum, föstum og lausum, þar með taldir dráttarvextir. Til 
vaxtagjalda má og telja lántökukostnað, árlegan eða tímabundinn 
fastakostnað, þóknanir, stimpilgjöld og þinglýsingarkostnað af lánum. Með 
vaxtagjöldum í þessu sambandi teljast og áfallnar verðbætur á höfuðstól og 
vexti. 

 Afföll af seldum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum 
skuldaviðurkenningum, enda sé kaupandi bréfanna nafngreindur. Afföllin 
skulu reiknuð til frádráttar með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir 
afborgunartíma. Sé skuld yfirtekin af öðrum eða falli greiðsluskylda niður 
áður en afborgunartíma er lokið teljast eftirstöðvar affalla ekki til frádráttar 
tekjum. Hafi skuld verið yfirtekin í sambandi við eignasölu er seljanda þó 
heimilt að lækka söluverð eignarinnar um fjárhæð sem nemur eftirstöðvum 
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affallanna, enda hafi hann verið upphaflegur skuldari hinnar yfirteknu 
skuldar. 

Vextir af stofnsjóðsinnstæðum í félögum sem um ræðir í 2. tölul. 1. mgr. 2. 
gr. 

Gengistöp af hvers konar skuldum í erlendum verðmæli á því ári sem 
gengisbreyting á sér tað og miðast þau við sölugengi viðkomandi erlends 
gjaldeyris í árslok. Frá gengistapi ársins skal draga gengishagnað, sbr. 5. tölul. 
1. mgr. 8. gr., og færa mismuninn til gjalda sem gengistap [með jafnri 
fjárhæð á þrjú ár frá og með því reikningsári sem gengistap fellur til]. 

Gjöld samkvæmt þessari grein eru aðeins frádráttarbær að fullu séu þau 
tengd atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.“ 

(1. mgr. 47. gr. lög um tekjuskatt 90/2003) 

 



 

10 

3 Frádráttur vaxtagjalda 

Nokkur eðlismunur er á framtali tekna og gjalda í skattalögum. Fyrirtækjum er skylt að 

telja fram allar tekjur. Skiptir þá ekki máli hvaðan þær koma eða í hvaða formi þær eru 

samanber B-lið 7. gr. tskl. Gjöld má hins vegar aðeins draga frá tekjum sé það 

sérstaklega heimilt samkvæmt skattalögum eða öðrum lögum (Vilhjálmsson, 2003, bls. 

196). 

Meginheimild fyrirtækja til að draga frá rekstrarkostnað frá tekjum er að finna í 1. 

mgr. 1. tl. 31. gr. tskl. og er hún svohljóðand: 

„Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi eða er tengdar slíkum rekstri má draga: 
Rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla 
teknanna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal iðngjöld til öflunar 
lífeyrisréttinda starfsmanna í lífeyrissjóði sem starfa á grundvelli laga um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, vexti af skuldum, 
afföll, gengistöp, niðurfærslu og fyrningu eigna, eftir því sem nánar er 
ákveðið í lögum þessum, og það sem varið er til trygginga og viðhalds á 
eignum þeim sem bera arð í rekstrinum.“ 

    ( 1. mgr. 1. tl. 31.gr. lög um tekjuskatt 90/2003) 

 

Í þessari grein kemur fram fleira heldur en bara upptalning því hvað megi draga frá 

tekjum. Í þessari grein er að finna svokallaða tengslareglu. „Rekstrarkostnað, þ.e. þau 

gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við“. Úr 

þessari grein má lesa að aðeins draga má frá þau gjöld er tengjast tekjum, 

eignarkostnaðurinn sé hinsvegar ekki frádráttarbær. Þessi sundurgreining gildir þó ekki 

um fjármagnsgjöld en draga má þau frá hvort sem þau ganga til að afla tekna eða eigna. 

(Ásmundur G. Vilhjálmsson, munnleg heimild, fyrirlestur í einstaklingsskattarétti haust 

2011) 

Þó heimilt sé að gjaldfæra vaxtagjöld sem frádráttarbæran rekstrarkostnað er það 

skilyrði sett fram í tskl. að þau séu vegna láns eða skuldar. Þegar skoðað er hvort að um 

raunverulegt lán sé að ræða er einkum horft til þess hvort skriflegur samningur sé til 

staðar, hver sé lánstími, hvaða tryggingar séu til endurgreiðslu lánsins, vaxtakjör og svo 
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framvegis. Því tengdari sem kröfuhafi og skuldari eru því ríkari er sönnunarkrafan. Ef 

aðilar eru nánir og ofangreindum skilyrðum er ábótavant geta skattyfirvöld hafnað 

frádrætti vaxtagjalda og horft fram hjá láninu eða litið á það með þeim hætti að um sé 

að ræða framlag á eigin fé til rekstrar (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003).  

Hins vegar er frádráttarbærni vaxta ekki bundið því skilyrði vextirnir séu greiddir 

reglulega. Greiðsla vaxtanna getur farið fram í upphafi eða lok lánstímans eða hvernig 

sem um það er samið. Gjaldfært er hinsvegar þau vaxtagjöld sem eru áfallinn og 

samræmist þetta almennum reiknisskilavenjum. 
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4 Takmarkanir á frádrátt vaxtagjalda 

Í íslenskum skattalögum er ekki eitt tiltekið ákvæði sem kveður á um takmörkun á 

frádráttarbærum vaxtagjöldum. Þeim er settur ákveðinn rammi eins og farið var í hérna 

fyrir ofan. Við þau lagaákvæði bættist svo við 50. Gr. tskl. en í henni er fjallað um hvað 

má ekki telja til rekstrarkostnaðar samkvæmt 31. gr. tskl.  

Í 1. mgr. 57. gr. tskl. er að finna ákvæði sem veitir skattyfirvöldum tiltekið lagalegt 

úrræði til þess að bregðast við óvenjulegum fjármálaráðstöfunum.  

Svo í seinasta í kafla 6.3 verður farið lauslega í reglur sem takmarka frádrátt 

vaxtagjalda sem eiga sér hliðstæður í útlöndum og hafa komið til umræðu hérna heima.  

4.1 50. gr. tskl 

Í 50. gr. tskl. er kveðið á um hvaða gjöld sé óheimilt að telja til rekstrarkostnaðar 

samkvæmt 31. gr. tskl.  

Í 3. tölul. 1. mgr. 50. gr. er kveðið á um að óheimilt sé að telja til frádráttarbærs 

rekstrarkostnaðar vexti af framlögðu fé manns til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar 

starfsemi, hvort heldur reksturinn er á eigin ábyrgð eiganda eða með ótakmarkaðri 

ábyrgð í sameign með öðrum. Ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 50. gr. tskl. tekur til 

sameignarfélaga en ekki til hlutafélaga þar sem þau fela ekki í sér ótakmarkaða ábyrgð 

eiganda (Eva Dóra Kolbrúnardóttir, 2011). 

Greinin er svohljóðandi: . 

„50. gr. Til rekstrarkostnaðar skv. 31. gr. eða til frádráttar skattskyldum 
tekjum á einn eð annan hátt er ekki heimilt að telja:  

1. Gjafir, þó ekki tækifærisgjafir í fríðu til starfsmanna eða viðskiptavina 
þegar verðmæti þeirra er ekki meira en gerist um slíkar gjafir almennt. 

2. Fjársektir eða önnur viðurlög, hverju nafni sem nefnast, vegna refsiverðs 
verknaðar skattaðila sjálfs, þar með talið verðmæti upptækra eigna eða 
greiðslur þess í stað. Enn fremur kostnað, hverju nafni sem nefnist, við öflun 
ólöglegs upptæks hagnaðar eða tengdan saknæmum brotum. 

3. Arð eða vexti af framlögðu fé manns til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar 
starfsemi, hvort heldur reksturinn er á eigin ábyrgð eiganda eða með 
ótakmarkaðri ábyrgð í sameign með öðrum, sbr. og 2. mgr. 2. gr. 
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4. Þær greiðslur vegna fjármögnunarleigu á fólksbifreiðum fyrir færri en níu 
menn, öðrum en leigubifreiðum, sem eru umfram fyrningar reiknaðar 
samkvæmt ákvæðum þessara laga að viðbættum reiknuðum vöxtum af 
fyrningargrunni þegar frá hafa verið dregnar reiknaðar fyrningar fyrri ára. 
Ríkisskattstjóri setur reglur um reikning fyrninga og vaxta í þessum tilvikum. 

5. Kostnað við rekstur fólksbifreiða, sem látnar eru starfsmönnum 
atvinnurekstrar í té til eigin afnota, nema að því marki sem hlunnindi af 
notkun viðkomandi fólksbifreiðar hafa verið talin til tekna, samkvæmt 
matsreglum ríkisskattstjóra, hjá þeim aðila sem heimilt er að hafa hana til 
umráða í eigin þágu.“ 

6. Kostnað vegna greiðslna, gjafa eða annars sem ólögmætt er skv. 109.gr 
almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, til manna sem ráðnir eru eða kjörnir 
til opinberra starfa á sviði löggjafarvalds, dómsvalds eða stjórnsýslu, hvort 
heldur er á Íslandi eða í öðrum ríkjum eða hjá alþjóðasamtökum og 
stofnunum sem þjóðríki, ríkisstjórnir eða alþjóðastofnanir eru aðilar að.“ 

      (50. gr. lög um tekjuskatt nr. 90/2003) 

4.2 1. mgr. 57. gr. tskl.  

Í 1. mgr. 57. gr. tskl. er fjallar um það hvernig skuli fara með óvenjuleg skipti í fjármálum. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

„Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega 
frábrugðinn því sem almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem 
án slíkra samninga hefðu runnið til annars skattaðilans en gera það ekki 
vegna samningsins, teljast honum til tekna.“ 

(1. Mgr. 57.gr lög um tekjuskatt 90/2003) 

 En málsgreininni er lagastoð armslengdar og raunveruleikareglunnar. En þær eru 

leiðréttingareglur skattaréttarins hérna heima. Þær verða nánar útskýrðar í köflum 4.2.2 

og 4.2.3. En reglurnar eru raunverulega tækin sem skattyfirvöld hafa til þess að taka á 

skattsniðgöngu. En vaxtagjöldin eru einmitt oft leikmenn í þeim leik.  

Aðdraganda lagasetningu 1. Mgr. 57.gr tskl. má rekja til Hæstaréttardóms 70/1964 (H 

1964:887). Í dómnum segir frá því að skattayfirvöld höfðu hækkað launatekjur 

skipstjóra. Skipstjórinn sem var einnig einn af eigendum útgerðinnar vildi ekki una 

niðurstöðunni og kærir. Skipstjórinn hafði borgað sér að mati skattayfirvalda of lág laun 

miða við gildandi kjarasamning. Hann hafði borgað sér laun eins og um háseta væri að 

ræða en samkvæmt kjarasamningi átti hann reikna sér tvöfalt þá upphæð. 
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 Fór málið þannig að skipstjórinn var vann málið. Því að ekki var séð, að ríkisvaldið 

hefði heimild til að skipa stjórnendum fyrir um rekstur á fyrirtækjum þeirra, sem hafði í 

för með sér kostnaðarsamari rekstur en þörf krefur. Skipti þá engu máli hvort að 

ráðningarsamningur væri í samræmi við kjarasamninga eða ekki. 

Var þar með  ljóst að skattayfirvöldum var ekki heimilt að endurákvarða launin og 

vantaði til þess lagalega heimild. Birtist ákvæðið fyrst í 18. gr. laga nr. 68/1971 um tekju 

og eignarskatt. Athugasemdum við 15. gr. í frumvarpinu kemur eftirfarandi fram: 

„Greinin felur í sér algjört nýmæli og gerir ráð fyrir, að ný málsgrein bætist 
við 18. gr. laganna þess efnis, að i þeim tilvikum, að skattþegnar, 
einstaklingar eða félög, sem tengdir eru sifjaréttarlega eða með einhverjum 
hætti fjárhagslega, semja eða ákveða skilmála um samskipti sin i f.iármálum 
á þann hátt, sem verulega er frábrugðinn því, sem vera mundi, ef ekki væru 
nein tengsl milli samningsaðila, skulu verðmæti, sem án þessa samnings eða 
skilmála hefðu runnið til annars skattþegnsins, en gera það ekki vegna 
samningsins eða skilmálanna, teljast honum til tekna. 

Hér er gagngert verið að koma i veg fyrir undandrátt tekna frá skatti með 
þeim hætti, sem nokkuð hefur tiðkazt. Dæmi má nefna að maður eigi að 
verulegu leyti eða reki stórt fyrirtæki og telji sig hafa þar lítil laun. Hins vegar 
greiðir fyrirtækið í viðskiptareikning allan byggingarkostnað íbúðarhúss fyrir 
manninn. Hann fær síðan vexti af þessari skuld við fyrirtækið að fullu 
viðurkennda samkvæmt lögum til frádráttar tekjum sínum, en þarf að 
forminu til aldrei að hafa tekjur til að greiða neinn hluta þess húss, sem hann 
býr í og Því kemur ekki til neinnar skattlagningar í því sambandi. Annað 
dæmi af sama tagi er fólgið í þvi, að skipstjóri er á skipi, sem ef til vill er í 
eigu fyrirtækis eða einstaklinga, sem skipstjórinn er með einhverjum hætti 
tengdur. Skipstjórinn telur sig hafa óverulegar mánaðartekjur, en safnar 
skuldum sem nema hundruðum þúsunda við útgerðarfyrirtækið á ári hverju. 

Ákvæðið, sem hér er gerð tillaga um, veitir skattyfirvöldum víðtækar 
heimildir til að líta framhjá formi gerninga af þessu tagi og telja aðilum að 
þeim til tekna þau raunverulegu verðmæti, sem þeir fá til ráðstöfunar með 
þessum sérstöku samningum eða skilmálum. Að því er varðar viðskipti, þar 
sem ákveðnir kaupgjaldssamningar eru til viðmiðunar um þá hagsmuni, sem 
um er að ræða, er eðlilegt að miða við þá. Hitt er mat skattstjóra og 
ríkisskattanefndar, hvernig með skuli fara ákvæði þetta að öðru leyti.“  

(um 15.gr í frumvarp að breytingartilögum nr. 30/1971 Frumvarp til laga nr. 
30/1971 um breytingar á lögum nr. 90/1965 um tekju- og eignarskatt. Þskj. 
722-208. mál.) 

Eins og kemur fram í athugasemdunum hérna að ofan sem og lagagreininni sjálfri er 

verið að veita skattayfirvöldum úrræði til þess að takast á við óvenjulega 
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fjármálagjörninga tengdra aðila, þar sem skattaleg sniðgöngusjónarmið eru höfð að 

leiðarljósi en ekki almenn viðskiptaleg sjónarmið.  

Hérna er þó komið upp ákveðið vandamál því stór hluti þeirra viðskipta sem eiga sér 

stað á hverjum degi eru milli tengdra, skyldra eða á annan hátt háðra aðila. Viðskiptin 

geta verið á milli móður- og dótturfélaga eða félaga sem eru undir sömu stjórn (Ágúst 

Karl Guðmundsson, 2006,).  

Í viðskiptum milli óháðra aðila eru það venjulega markaðsaðstæður sem ráða 

viðskiptakjörum, en aftur á móti í viðskiptum milli tengdra aðila er það ekki gefið. 

Hugsanlegt er að slíkir aðilar hafi það frekar að leiðarljósi að hámarka heildarhagnað 

samstæðunnar heldur en að fá sem best verð fyrir vöruna / þjónustuna. Milliverð er það 

verð sem aðili selur, efnislega eða óefnislega eign eða veitir þjónustu til tengds aðila á, 

það er viðskipti milli hagsmunatengdra aðila (Ágúst Karl Guðmundsson, 2006).  

 Tilhneiging getur því orðið hjá þessum aðilum að ákveða verð sín á milli, sem einkum 

tekur mið af því að ná fram skattalegu hagræði. Af þessum sökum er víða í löggöf ríkja 

að finna ákvæði sem heimila skattyfirvöldum að gera leiðréttingar á skattskilum aðila 

þegar milliverðið er frábrugðin því sem ætla má að samið hefði verið um í 

sambærilegum viðskiptum óháðra aðila. Reglur sem heimila slíkar leiðréttingar eru 

nefndar milliverðsreglur og byggja þær oftast á armslengdarsjónarmiðum (Ágúst Karl 

Guðmundsson, 2006). 

4.2.1 Armslengdarreglan 

Armslengdarhugtakið gengur út frá samanburði á viðskiptum tengdra aðila við þau 

viðskiptakjör sem eðlileg þykja á frjálsum markaði, það er það verð sem ótengdir aðilar 

hefðu annars  samið um sín á milli (Ágúst Karl Guðmundsson, 2006). 

Armslengdareglan felur það í sér að leggja má mat á samskipti tengdra aðila með því 

að skoða hvernig sambærilegum viðskiptum væri hagað á milli ótengdra aðil. 

Hagsmunatengsl eru semsagt talin valda því að verðákvarðanir í viðskiptunum verði með 

óeðlilegum hætti. Seljandi og kaupandi sem ekki eru á nokkurn hátt háðir eða tengdir 

hvor öðrum eru að enskum rétti taldir standa í armslengd (e. arm´s lenght) hvor frá 

öðrum og þaðan er nafnið dregið. Þegar um hagsmunatengsl er að ræða milli seljanda 

og kaupanda teljast þeir ekki vera í þeirri fjarlægð hvor frá öðrum að tryggt sé að 

verðákvarðanir í samningum þeirra á milli sé í samræmi við það sem almennt tíðkast í 
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samskonar viðskiptum milli óðháðra aðila. Milliverðsreglur tekjuskattslaga byggja á 

þessari armslendarreglu (Garðar Valdimarsson, 2000).  

Viðskipti teljast vera sambærilega ef allir þættir viðskiptanna sem máli skipta eru eins 

eða unnt er að leiðrétta með einhverri nákvæmni einhvern þeirra þátta viðskiptanna 

sem eru frábrugðnir. Armslengdarreglan er því grundvölluð á samanburði við þau 

viðskiptakjör sem eðlileg þykja á frjálsum markaði. Armslengdarreglan í skattarétti felur í 

sér að byggt er á skattaréttarlega gildum ráðstöfunum en felur venjulega í sér heimild til 

að víkja skilmálum til hliðar í skattalegu tilliti, ef ósamræmi er á milli uppgefinna skilmála 

tengdra aðila og þeirra markaðsskilmála sem stuðst er við í mati á því hvernig 

skilmálarnir myndu vera milli tveggja sjálfstæðra aðila (Ágúst KarlGuðmundsson, 2006). 

Skilyrði fyrir beitingu armslengdarreglunnar á grundvelli 1. mgr. 57. gr. tskl. eru: 

1. Að um gildan samning sé að ræða milli skattaðila, samanber orðalagið „semja 

um“. 

2. Síðan þarf hagsmunasamband milli hluteigandi aðila að vera til staðar. 

3. Í þriðja lagi þarf efni ráðstöfunnar að vera óvenjulegt í samanburði við 

eðlilega ráðstöfun af markaðslegum toga. 

Það sem meira er, viðskiptinn þurfa að hafa orðið óeðlileg vegna þess að um 

hagsmunasamband var að ræða. Semsagt þarf liður þrjú þarf að vera afleiðing af tvö 

(Garðar Valdimarsson, 2000), (Símon Þór Jónsson, 2012). 

  Skattaleg leiðrétting, sem byggist á armslengdarreglu 1. mgr. 57 gr. felur engan 

veginn í sér höfnun á ráðstöfunum þess samnings sem liggur til grundvallar viðkomandi 

viðskiptum heldur byggir hún þvert á móti á samningum sjálfum. Hinsvegar véfengjir 

hún innihaldi þeirra ráðstafna sem samningurinn fjallar um, einkum verðskilmála hans. 

Armslengdarleiðrétting felur því í sér skilmálaleiðréttingu. Skilmálaleiðrétting felur í sér 

endurskiptingu eða endurdreifingu tekna milli samningsaðila án þess að heildarfárhæð 

haganaðarins sæti nokkurri breytingu. Ef hagnaður sölufyritækis vegna sölu á vöru til 

tengds kaupfyrirtækis er lækkaður um 100 kr. hækkar hagnaður síðarnefnda 

fyrirtækisins um sömu fjárhæð (Garðar Valdimarsson, 2000).  
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4.2.2 Raunveruleikareglan 

Eins og armslengdarreglan á raunveruleikareglan sér stoð í 1. mgr. 57. gr. tskl. ólíkt 

armslengdarreglunni sem felur í sér skilmálaleiðréttingu felur raunveruleikareglan í sér 

ráðstöfunarleiðréttingu (Ágúst Karl Guðmundsson, 2006). 

Raunveruleikareglan er heimild skattayfirvalda til þess að horfa framhjá 

sýndargerningum og ákvarða raunveruleikann. Semsagt líta framhjá formi ráðstafana og 

skattleggja þær í samræmi við raunveruleikann. Skattlagning er þá leiðrétt til samræmis 

við raunveruleikann og getur slík leiðrétting orðið til þess að skattstofn aðila breytist. 

Reglan byggir á mati á því hvaða skilmálar eru raunverulega fjárhagslegir og 

viðskiptalegir. Skattlagning fer því fram í samræmi við raunverulegt efni þeirra 

ráðstafana sem þýðingu hafa við skattlagningu, fremur en í samræmi við formlegan 

búning þeirra (Ágúst KarlGuðmundsson, 2006. 

Í skýrslu starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi frá á 2004 er það tekið fram að 1. 

Mgr. 57. gr. tskl. væri frekar almennt orðuð og að hafi hún hafi verið túlkuð á þann veg 

að í greininni felist almenna grunnreglu sem gerir ráðstafanir sem setta eru á svið í þeim 

eina tilgangi að komast hjá skattlagningu ólölegar. Skattyfirvöldum sé semsagt leyfilegt 

að líta framhjá þeim og líta til þess sem raunverulega átti sér stað. Í skýrslunni er tekið 

fram að 1. Mgr. 57. Gr. tskl. mætti vera skýrari til þess að taka af öll tvímæli um að  í 

skattalegu tilliti beri að taka efni gjörninga fram yfir form þeirra(Skýrsla starfshóps um 

skattsvik á Íslandi, 2004-2005). 

 

Hér koma svo tvö mál þar sem  1. mgr. 57.gr. tskl. er beitt sem raunveruleikareglu. 

Mál nr.263/2003: 

Hérna er dæmi um þegar 57. gr. er beitt sem raunveruleikareglu: Úrskurður 

yfirskattanefndar 24. september 2003 (mál nr. 263/2003) – Suður-afrískir randar (ZAR): 

A hf. og erlent félag F Ltd. (Guernsey) í eigu sömu aðila. A hf. gaf út skuldabréf til F Ltd. 

sem voru að nafnverði 7.000 milljónir kr. (voru í suður-afrískum röndum, ZAR), 

vaxtalaus, óverðtryggð, án veðs eða ábyrgðar og sem bar að greiða í einu lagi 30 árum 

eftir útgáfudag. F Ltd. greiddi 50 milljónir kr. Fyrir skuldabréfin, þannig að afföllin voru 

6.950 milljónir kr. A hf. gjaldfærði í skattskilum sínum árlega 230 milljónir kr. í afföll af 

skuldabréfunum.  
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Niðurstaða Yfirskattanefndar var að:  

 Veruleg og ófyrirsjáanleg skuldsetning til langs tíma. 

 Ekki fjáröflun í ljósi eignatengsla félaganna og þar sem ekki varð annað séð en 
að fjármagnið væri alfarið runnið frá eigendum A hf. 

 Viðskiptin voru talin verulega frábrugðin því sem almennt gerist, einkum 
m.t.t. stærðar/umsvifa/eðlis rekstrar. 

 Ekki voru talin efni til að hrófla við áætlun skattstjóra á frádráttarbærum 
fjármagnskostnaði (vaxtagj.). 

(Símon Þór Jónsson, 10. Janúar 2012) 

Mál nr. 321/2005 

Hæstaréttardómur 9. febrúar 2006 (mál nr. 321/2005) – Sundagarðar hf: Hluthafar í S 

hf. tengdust allir fjölskylduböndum. Hluthafafundur ákvað að hækka með 

jöfnunarhlutum og síðan lækka aftur hlutafé í félaginu. Stjórnin ákvað að 

lækkunarfjárhæðin yrði greidd hluthöfunum með útgáfu skuldabréfa, sem voru vaxta- 

og afborgunarlaus til 12 ára. S hf. gjaldfærði í skattskilum sínum árleg afföll af 

skuldabréfunum. 

Niðurstaða Hæstaréttar: 

 Ráðstöfun að greiða lækkun hlutafjárins með skuldabréf verulega frábrugðin 
því sem gengur og gerist. 

 Tilgangurinn fyrst og fremst skattalegur ávinningur. 

 Skattstjóra hefði verið heimilt að skerast í leikinn á grundvelli 1. mgr. 57. gr. 

(Símon Þór Jónsson, 2012) 

4.3 Reglur um þunna eiginfjármögnun 

Þetta er regla sem ekki á við um Ísland en þekkist þó  erlendis.   

Hugtakið þunn eiginfjármögnun, snýr að því þegar fyrirtæki fjármagna sig nánast 

eingöngu með lánsfé. Getur það verið hagstætt því að eins og áður sagði eru vaxtagjöld 

frádráttarbær en arður ekki. Til þess að koma í veg fyrir að fyrirtæki stundi þetta hafa 

mörg ríki sett reglur hvað varðar þunna eiginfjármögnun en ekki þó Ísland. Bankar þurfa 

þó að uppfylla ákveðið eignifjárhlutfall. Oft snúa þessar reglur um skuldahlutföll, þurfa 
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að uppfylla semsagt allt frá 1:1 50% skuldir á móti 50% eigin fé og upp í 8:1 eða 89% 

skuldir á móti 11% eigin fé (Símon Þór Jónsson, 2012). 
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5 Niðurstöður og lokaorð 

Í Íslenskri skattalöggjöf eru óljósar og óskýrar heimildir til þess að takmarka frádrátt 

vaxta rekstraaðila í skattskilum. Þá sérstaklega þegar að kemur að hinni íslensku 

raunveruleikareglu. En þrátt fyrir að dæmt hafi verið eftir henni nokkrum sinnum eru 

ekki allir sammála lögmæti hennar. Munurinn á milli beitingu raunveruleikareglunnar og 

armslengdarreglunnar er frekar óljós og oft er erfitt að greina þar á milli. En báðar 

reglurnar eru til komnar til að sporna gegn skattasniðgöngu.  

Efni ritgerðarinnar var töluvert viðameira og flóknara en ég bjóst við í fyrstu og þá 

sérstaklega þegar kom að 1. mgr. 57.gr tskl. 

Vinnubrögð við gerð ritgerðarinnar voru þá líka ábótavant. Var ég á löngum stundum 

að lesa efni sem kom svo ekkert að notum og tengdist efninu í besta lagi óbeint. Breytir 

það því þó ekki að ótal vinnustundir voru lagðar í gerð þessar ritgerðar þó að innihaldið 

beri það kannski ekki með sér.  
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