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Ágrip  

Leitast er við því að svara hvar mörkinn liggja milli skattahagræðingar, skattasniðgöngu og 

skattsvika. Félög greiða skatt af tekjum sínum að frádregnum rekstrarkostnaði. Reglurnar um 

hvað telst vera rekstrarkostnaður er að finna í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, þá helst 31. 

gr. 50. gr. tsl. tekur til þess sem ekki telst vera rekstrarkostnaður. 

Það nefnist skattahagræðing þegar félög nýta sér reglur tekjuskattslaga til að takmarka 

skattgreiðslu sína. Skattasniðganga og skattsvik eru bæði ólögmæt atferli sem fólk notar til að 

komast hjá því að greiða skatta. Skattasniðganga telst vera vægara brot heldur en skattsvik. 

Vegna skattahagræðingar er einungis ákvarðað álag ofan á tekjuskattsstofn aðila, vegna 

skattsvika geta legið við háar sektir, eða allt að 6 ára fangelsi.  

Auðveldara er að skýra mörkinn milli skattahagræðingar og skattasniðgöngu. Til 

skattahagræðingar teljast atvik sem eru lögmæt. Hins vegar telst það vera skattasniðganga um 

er að ræða ólögmætar gerðir. Skattasniðganga er sá verknaður sem skattaaðilar sníða hjá eða 

fullnægja ekki öllum skilyrðum tekjuskattalaga. Upp getur komið að aðili geri sér ekki grein 

fyrir ólögmæti gerða sinna, fremur því verknaðinn af gáleysi sem dæmi má nefna Úrskurð 

yfirskattanefndar nr. 78/2009. Málsatvik eru þau, aðili hafði ekki fullnægt skilyrðum 

tekjuskattlaga við nýtingu rekstrartaps annars félags af tveimur við samruna. „Yfirskattanefnd 

taldi að yfirfærða tap hefði ekki myndast í sams konar rekstri.“   

Munurinn á milli skattasniðgöngu og skattsvika er oft á tíðum huglægt mat. Ef brotið er 

smávægilegt og aðilar voru með þann vilja að greiða réttan skatt á réttum tíma þá er atvikið 

skattahagræðing, en ef brotið er alvarglegt og um er að ræða ásetning eða stórkostlegt gáleysi, 

er um að ræða skattsvik.  
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1 Inngangur  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að greina muninn á skattahagræðingu, 

skattasniðgöngu og skattsvikum, fín lína getur legið þar á milli og því kviknaði áhugi á að 

skýra hvar mörkin liggja. Skattlagabrot eru margvísileg og getur verið um brot á mörgum 

ákvæðum laga að ræða, svo sem á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt,
1
  lögum nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt og lögum nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, því mun höfundur 

eingöngu einbeita sér að ákvæðum tekjuskattslaga í ritgerð þessari. 

Þegar leitast er eftir að svara sjálfri spurningunni verður einungis litið til félaga í formi 

hlutafélaga og einkahlutafélaga. Lögaðilar njóta ólíkra réttinda eftir félagaformi.  Í skattalegu 

tilliti  er enginn munur á hlutafélögum og einkahlutafélögum, bæði bera þau 20% skatt, skv. 1. 

mgr. 71. gr. tsl., sbr. 2. tl. 61. gr. sömu laga og því taldi höfundi skynsamlegt að afmarka sig 

við þau félagaform.  

Öllum þeim sem hafa heimilisfesti hér á landi ber að greiða skatt af öllum sínum tekjum, óháð 

því hvar þeirra er aflað og hvort sem það eru einstaklingar eða lögaðilar, skv. 1. gr. og 2. gr. 

tsl. Er þetta meginregla tekjuskattslaga.  

Þó svo að skýrt sé tekið fram í tekjuskattaslögunum hverjir eiga að greiða skatt, hvað telst til 

skattskyldna tekna og hvað telst vera frádráttarbær kostnaður, þá kjósa menn fremur að halda í 

eignir sínar heldur en að afhenda þær ríkinu í formi skatta.
2
 Líkt og kemur fram í titli 

ritgerðarinnar þá er siðmenning kostuð af sköttum og því má segja að þeir sem ekki greiða 

lögbundna skatta séu að láta aðra greiða fyrir sig það gjald.
3
 Sumir reyna komast hjá því að 

greiða skatt með skattasniðgöngu eða með skattsvikum.  Bæði er ólögmætt athæfi, en 

skattasniðganga er talin refsilaus verknaður á meðan skattsvik er refsivert. 

 

Rannsóknarspurning þessara ritgerðar er því: 

Hver eru mörkin á milli skattahagræðingar, skattasniðgöngu og skattsvika? 

 

 

                                                 
1
 Hér eftir nefnd tsl.  

2
 Hrd. 321/2005 

3
 Indriði H. Þorláksson (e.d). Skattasniðganga og skattaráðgjöf, bls. 2. 
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1.1 Aðferðafræði  

Við rannsóknina verður dogmatísku verklagi beitt. Það er, að stuðst verður við hina 

lögfræðilegu aðferð til að svara rannsóknarspurningunni, sem í felst notkun réttarheimilda og 

lögskýringa.. Til réttarheimilda teljast:  

Þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – sem 

almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar 

réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli.
4 
 

Til lögskýringa teljast vera þau gögn sem notuð eru til að skýra sett lög frá Alþingi. Skipta má 

lögskýringaraðferðum í tvennt, lögskýringar í þrengri, eða rýmri merkingu.
5
 Í þrengri 

merkingu er átt við undirbúningsgögn eða þau opinberu gögn sem verða til við undirbúning 

setningu laga, eins og  lagafrumvörp og nefndarálit.
6
 Með rýmri merkingu er átt við þau gögn 

sem ekki teljast til lögskýringargagna í þrengri merkingu og verða þau ekki tæmandi talin, en 

sem dæmi má nefna lög, undirbúningsgögn og dómframkvæmd í erlendum ríkjum, þar sem 

íslensk lög eru byggð á fyrirmynd erlendra laga.
7
 Einnig má nefna fræðirit og handbækur, 

úrlausnir umboðsmanns Alþingis, stjórnsýsluákvarðanir og stjórnsýsluframkvæmdir.
8
  

Annar kafli snýr að hugtökum sem vert er að skýra. Farið verður örlítið í forsögu skatts hér á 

landi með því að skoða bæði Grágás og Jónsbók. Eftir að hugtök hafa verið skýrð, verður 

fjallað um skattahagræðingu, síðan skattasniðgöngu og að lokum skattsvik. Í fimmta kafla 

verður sjálfri rannsóknarspurningunni svarað og að lokum koma niðurstöður. 

Samkvæmt almennum reglum skattaréttar, gera þegnarnir kröfu til löggjafans að hafa 

skattalög skýr og ótvíræð, svo ekki liggi vafi um skattskyldu þeirra. Skattalög ber að skýra 

þröngt, lagaákvæði beri að skýra eftir orðanna hljóðan, en ekki það sem mögulega er hægt að 

fella undir ákvæðið.
9
 Einungis verður fjallað um hlutafélög og einkahlutafélög sem falla undir 

félagarétt þar sem helstu réttarheimildir eru lög og félagasamningar eða önnur skýringargögn 

um tilurð og skyldur félaganna. Hafa þarf í huga að til eru mismunandi félagaform og 

byggjast meginreglur þeirra eftir því um hverskonar félagaform er að ræða. Til að mynda eru 

ekki til lagabálkar um öll félagaform sem notuð er á Íslandi. Um hlutafélög og einkahlutafélög 

gilda lög nr. 2/1995 um hlutafélög
10

 og lög nr. 138/1994 um einkahlutafélög.
11,12

   

                                                 
4
 Sigurður Líndal (2010). Um lög og lögfræði, bls. 75-76. 

5
 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar, bls. 13. 

6
 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar, bls. 49-50. 

7
 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar, bls. 73.  

8
 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar, bls. 77-81. 

9
 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar, bls. 165-166.   

10
 Hér eftir nefnd hfl.  

11
 Hér eftir nefnd ehfl.  

12
 Áslaug Björgvinsdóttir (1999). Félagaréttur, bls. 21-22. 
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Þegar leitað er eftir svari við rannsóknarspurningunni, hvar mörkin milli skattahagræðingar, 

skattasniðgöngu og skattsvika liggja, verður einungis stuðst við réttarheimildirnar lög, 

Hæstaréttardóma og úrskurði yfirskattanefndar. Bæði Hæstaréttardómar og úrskurðir 

Yfirskattanefndar eru viðurkennd lögskýringargögn
13

 og er mikilvægt verkfæri þegar leitast er 

eftir svari við rannsóknarspurningunni.  Þó skattayfirvöld séu ekki skyldug til að fylgja eldri 

úrlausnum, ber þeim hins vegar að gæta jafnræðis skv. 65. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands, nr. 33/1944
14

 og því má halda því fram að þau séu óbeint bundin við að framfylgja 

eldri úrskurðum, ef atvikin teljast sambærileg. Höfundur telur ekki nauðsynlegt að líta til 

erlenda dómaframkvæmda, þar sem leitast er eftir að skýra mörkin að íslenskum rétti.  

  

                                                 
13

 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar, bls. 143 og 149. 
14

 Hér eftir nefnd stj.skr. 
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2 Skattaréttur, lögaðilar og önnur hugtök  

Skattaréttur er undirgrein opinbers réttar og tekur fyrst og fremst til samskipta milli einkaaðila 

og opinberra aðila. Brot á skattalögum  falla undir sérstaka undirgrein refsiréttar, 

skattarefsirétt, sem tekur til þeirra álitaefna.
15

  

2.1 Skattaréttur  

Skattareglur eru landsreglur sem heimila ríki að innheimta skatt af þegnum sínum. Hér á landi 

myndast skattskylda með tvennskonar móti. Annars vegar ber þeim, sem hafa heimilisfesti hér 

á landi, að greiða skatt af öllum sínum tekjum hérlendis og hins vegar þeim, sem ekki hafa 

heimilisfesti á Íslandi og hafa því takmarkaða skattskyldu. Þeir sem ekki hafa heimilisfesti hér 

á landi borga skatt til íslenska ríkisins af þeim tekjum sem aflað er hér á Íslandi.
16

 

Svo þegnarnir séu ekki í vafa um skattskyldu sína, má aðeins leggja á skatt sé það heimilt 

samkvæmt lögum og skv. 40. gr. stj.skr. Er þessi regla nefnd lagaskyldureglan. Hlutverk 

hennar er að tryggja hlutleysi stjórnvalda og eins eykur þessi lagaskylda réttaröryggi 

borgaranna.
17

 Afturvirkni skattalaga er ekki heimil samkvæmt 2. mgr. 77. gr. stj.skr. 

Stjórnvöld hafa ekki heimild að leggja á skatt, afnema eða breyta honum, skv. 1. mgr. 77. gr. 

stj.skr nema hafa til þess heimild í lögum.  

2.2 Skattur 

Skattur er ekki nýr af nálinni, áður fyrr hét hann tíund og má bæði finna ákvæði þess efnis í 

Grágás og Jónsbók. Samkvæmt 40. gr. Grágásar kemur fram, að menn skuli tíunda fé sitt og 

gefa til kirkjunnar.
18

 Hins vegar í 1. gr. Konungs þegnaskylda bálki Jónsbókar, kemur fram að 

allir skulu greiða skatt, einhleypir og giftir, búlausir og landeigendur svo framarlega þeir eigi 

tíu hundruð fyrir sjálfan sig skuldlaust.
19

 

Nútíma skattur  er gjald, sem við greiðum til hins opinbera, venjulega með peningagreiðslu, 

án þess að eiga rétt á beinu endurgjaldi fyrir.
20

 Markmið með sköttum er að afla fjár fyrir hið 

opinbera í almenningsþágu, niðurgreiða vörur og/eða þjónustu og mynda stöðugleika í 

efnahagslífinu.
21

 Einnig er ákveðin þjónusta í boði vegna skattfés, menntun, heilsugæsla, 

                                                 
15

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 31. 
16

 Ingibjörg Þorsteinsdóttir (2007). Skattaréttur og EES-samningurinn, bls. 74 
17

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 16-17. 
18

 Grágás (1992). Lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 35. 
19

 Jónsbók (2004). Lögbók Íslendinga hver samþykkt var á alþingi árið 1281 og endurnýjuð um miðja 14. öld en 

fyrst prentuð árið 1578, bls. 97. 
20

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 13. 
21

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 31. 
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lögreglugæsla o.fl. þessháttar.
22

 Skattur beinist ekki að einum ákveðnum aðila, heldur gildir 

jafnt fyrir almenning. Heimild er til að leggja skatt á ákveðinn hóp manna eða lögaðila svo 

framarlega að jafnræðis sé gætt. Fésektir telst hvorki til skatts né eignaupptöku.
23

  

2.2.1 Yfirvöld og viðurlög  

Um skattayfirvöld má finna ákvæði  í X. kafla tekjuskattlaga. Æðsti maður skattayfirvalda er 

fjármálaráðherra, sem  hefur eftirlit með störfum og lögbundnum skyldum Ríkisskattstjóra, 

skattrannsóknarstjóra og yfirskattanefnd, skv. 106. gr. tsl. Ríkisskattstjóri fer með álagningu 

opinberra gjalda, skv. 101. gr. tsl. en hann hefur heimild til að leggja tekjuskatt á skattaaðila 

samkvæmt framtali hans og gera leiðréttingar séu þar reikningsskekkjur eða ef einstakir liðir 

eru í ósamræmi við gildandi lög og fyrirmæli skattayfirvalda, skv. 95. gr. tsl. Einnig fer hann 

með skatteftirlit, sem felst í könnun á réttmæti skattaskila fyrir og eftir álagningu, skv. 102. 

gr. tsl. Hafi Ríkisskattstjóri grun um brot á tekjuskattslögunum þá ber honum að leggja það til 

rannsóknar til Skattrannsóknarstjóra Ríkisins, skv. 6. mgr. 96. gr. tsl. Honum er falið að 

annast rannsóknir á ætluðum refsiverðum brotum á ákvæðum tekjuskattslaga og annarra laga, 

skv. 1. mgr. 103. gr. tsl.  

Yfirskattanefnd tekur á ágreiningsmálum um ákvörðun skatta, gjalda og skattstofna, um hana 

gilda lög nr. 30/1992 um yfirskattanefnd,
24

 skv. 1. gr. yskl. Aðilar geta kært úrskurði 

Ríkisskattstjóra, skv. 100. gr. tsl., sbr. 1. mgr. 3. gr. yskl. Skattaaðilum er heimilt að skjóta 

kæru til yfirskattanefndar um ágreiningsefni sem Ríkisskattstjóri hefur úrskurðað um. 

Úrskurðir yfirskattanefndar eru fullnustuúrskurðir um skattfjárhæð, en þó má bera undir 

dómstóla ágreining um skattskyldu og skattstofn, skv. 15. gr. yskl. Yfirskattanefnd hefur ekki 

heimild til að taka til umfjöllunar ágreiningsefni sem Ríkisskattstjóri hefur enn til umsagnar, 

skv. 13. gr. yskl. Málsmeðferð skattamála fer því  fyrst til Ríkisskattstjóra, en þar er hægt að 

kæra niðurstöðu hans til yfirskattanefndar. Úrskurðum þeirra er svo hægt að kæra til almennra 

dómstóla.  

Ríkiskattstjóri og yfirskattanefnd ber að fara eftir Stjórnsýslulögum nr. 37/1993,
25

 en helstu 

reglur sem þar er að finna er leiðbeiningarskylda 7. gr. ssl., rannsóknarregla 10. gr. ssl., 

jafnræðisregla 11. gr. ssl. og meðalhófsregla 12. gr. ssl. Ef að árekstrar verða á milli ákvæða 

                                                 
22

 Frumvarp til fjárlaga, þskj. 1. 1. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://gallery.datamarket.com/fjarlagafrumvarp_2013/ Sótt á vefinn 15. 10. 2013. 
23

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 12-13. 
24

 Hér eftir nefnd yskl.  
25

 Hér eftir nefnd ssl.  

http://gallery.datamarket.com/fjarlagafrumvarp_2013/
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skattalaga og stjórnsýslulaga hafa yfirvöld ekki heimild til að víkja reglum stjórnsýslulaga til 

hliðar, heldur ber að túlka skattaréttinn í samræmi við stjórnsýslulög.
26

  

Í XII kafla tekjuskattslaga er að finna ákvæði um viðurlög gegn skattabrotum, en telji 

skattaaðili ekki fram til skatts það sem honum ber, er Ríkisskattstjóra heimilt að leggja 15% 

álag á skattstofninn, skv. 1. mgr. 108. gr. tsl. Ef einstakir liðir eru  ranglega fram taldir, er 

heimilt að bæta 25% álagi á skattstofninn, skv. 2. mgr. 108. gr. tsl. Hafi skattaðili af ásetningi 

eða stórkostlegu gáleysi sett rangar eða villandi upplýsingar í framtal sitt, er Ríkiskattstjóra 

heimilt að leggja á sekt, sem getur numið allt að tífaldri skattfjárhæð af þeim tekjuskattstofni 

sem ranglega hefur verið talinn fram, skv. 1. mgr. 109. gr. tsl. Stórfelld brot á ákvæðum 109. 

gr. tsl. geta varðað refsingu, sem 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940
27

 tekur 

til eða  allt að 6 ára fangelsi. Þó er heimilt að dæma einungis fésektir eftir ákvæðum 

skattalaga.  

Á árunum 2008 til 2012 voru um það bil 2000 mál til skoðunar hjá skattayfirvöldum. Flest 

þeirra eru til komin vegna eftirlitsáætlunar Ríkisskattstjóra. Einnig vegna ábendinga frá 

skattaaðilum, öðrum skattaembættum, ríkisstofnunum og hagsmunasamtökum. Árið 2012 

voru 1295 mál til skoðunar, þar af 814 frá fyrra ári. Einungis 14 mál voru send til 

skattarannsóknarstjóra til frekari skoðunar.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 31. 
27

 Hér eftir nefnd hgl.  
28

 Guðni Björnsson (2013). Skatteftirlit eykur tekjur ríkissjóðs, bls. 24. 
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2.3 Lögaðilar  

Samkvæmt lögfræðiorðabók er lögaðili ópersónulegur aðili, sem getur borið skyldur og 

réttindi. Það getur verið stofnun, félag, fyrirtæki o.fl.
29

 Lögaðili nýtur réttinda eins og um sé 

að ræða lögráða einstakling, þar á meðal aðildarhæfi
30

, gerhæfi
31

 og málflutningshæfi.
32,33

 

2.3.1 Hlutafélag og Einkahlutafélag 

Hlutafélag er það form félags þar sem enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á 

heildarskuldum félagsins, skv. 2. mgr. 1. gr. hfl. Hlutafélag telst vera skipulagsbundið félag í 

eigu manna eða annarra lögaðila, með tiltekið markmið og oftast ótímabundin.
34

 

Einkahlutafélög eru að mörgu leiti efnislega lík hlutafélögum, en sambærilegar reglur gilda 

um þau bæði þó ákveðin atriði séu ólík, skv. ákvæðum einkahlutafélagalaga.  

Bæði hlutafélög og einkahlutafélög teljast sem sjálfstæðir skattaaðilar. Helsti munurinn á 

þessum tveim félagaformum er að hlutafélög henta betur þegar margir félagsmenn eru og 

leitað er eftir fjárfestingu frá almenningi, meðan einkahlutafélög henta frekar þegar það eru 

fáir félagsmenn og ekki er leitað eftir utankomandi fjárfestingu.
35

  

2.3.2 Atvinnurekstur  

Til þess að geta nýtt sér frádráttarreglur tekjuskattslaga þarf félagið að stunda atvinnurekstur 

og uppfylla ákveðin skilyrði. Þau eru að vera með reglubundina starfsemi í nokkru umfangi 

og hafa það að markmiði að skila hagnaði.
36

 Atvinnurekstur felst í því að atvinnurekandi er 

óháður öðrum, hann getur ráðið vinnutíma og  magni vinnuframlags. Eins er hægt að flokka 

sem atvinnustarfsemi, ef félagið er með fasta atvinnustöð, hvort sem það er skrifstofa, verslun 

eða verkstæði.
37

 Þegar metið er hvort starfsemi sé reglubundin, er litið til umfangs hennar. 

Rekstur sem er lítil umfangs getur talist atvinnurekstur ef hann er stundaður til lengri tíma. 

Eins getur rekstur sem er umfangsmikil talist til atvinnurekstrar þó hann sé til skamms tíma.
38

  

Að lokum er kannað hvort reksturinn hafi þann tilgang að skila hagnaði. Þrátt fyrir að 

uppfylla öll önnur skilyrði sem getið hefur verið, telst reksturinn ekki til atvinnurekstrar nema 

                                                 
29

 Páll Sigurðsson ritstjóri (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 267. 
30

 Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála kemur fram að þeir geta átt aðild að 

dómsmáli eru einstaklingar, félag eða stofnun.  
31

 Hæfi manns til að fara með og ráðstafa réttindum sínum og takast á herðar skuldbindingar á eigin spýtur svo 

gilt sé að lögum. Páll Sigurðsson ritstjóri (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 166. 
32

 Stjórnendur félaga, stofnana eða samtaka koma fram einir eða fleiri í sameiningu sem fyrirsvarsmenn slíkra 

aðila eftir því sem leiðir af almennum reglum, 4. mgr. 17. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.  
33

 Áslaug Björgvinsdóttir (1999). Félagaréttur, bls. 28. 
34

 Stefán Már Stefánsson (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, bls. 4.  
35

 Endurskoðun & ráðgjöf ehf. (e.d). Einkahlutafélög og hlutafélög.  
36

 Páll Sigurðsson ritstjóri (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 32. 
37

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 24. 
38

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 26. 
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hann hafi þann tilgang. Þá er skoðaður hver tilgangur félagsins er í samþykktum þess. Ef félag 

skilar tapi ár eftir ár, bendir það til að þess, að tilgangur félagsins sé ekki að skila hagnaði, 

heldur uppfyllir starfsemin aðrar þarfir eigandans og flokkast oftast sem 

tómstundarstarfsemi.
39

 Ekki þarf að vera að atvinnurekandi uppfylli öll þessi skilyrði og því 

getur verið erfitt að átta sig á því hvort um sé að ræða atvinnurekstur eða ekki, dómstólar hafa 

heimild til að nota raunveruleikaregluna og armslengdarregluna
40

 til að átta sig á hvort um sé 

að ræða atvinnurekstur eða eitthvað annað.  

2.3.3 Skattskyldar tekjur í atvinnurekstri  

Öllum ber að greiða skatt af tekjum sínum, hvort sem um er að ræða einstaklinga eða lögaðila, 

skv. 1. gr. og 2. gr. tsl.  Munurinn á skattgreiðslu einstaklinga og lögaðila felst einkum í því, 

að einstaklingar greiða skatt af brúttótekjum sínum en lögaðilar greiða skatt af nettótekjum 

sínum. Með brúttótekjum er átt við að einstaklingar greiði skatt af öllum sínum tekjum, án 

nokkurs konar frádráttar, meðan lögaðilar greiða skatt af tekjum sínum að frádregnum 

heildarkostnaði sem á árinu voru notaðar til að afla teknanna.
41

 Til tekna teljast öll þau 

verðmæti sem hinum skattlagða aðila hefur hlotnast og skiptir þá engu hvernig þeirra er aflað, 

hvort þær stöfuðu af reglubundinni starfsemi, eða vegna óvenjulegra atvika sem ekki tengjast 

atvinnustarfseminni beint.
42

 Ef tap verður á atvinnurekstri myndast enginn tekjuskattstofn. 

Fyrirtækið greiðir ekki skatt það árið og hefur heimild til að draga frá tekjuskattstofni sínum 

eftirstöðvar á tapi fyrri ára allt að 10 árum aftur í tímann,  skv. 8. tl. 31. gr. tsl.  

Upphaf skattskyldu hefst þann dag, sem ákveðið er að hefja atvinnurekstur og skattgreiðandi 

lýsir yfir ákvörðun um stofnun félags með áþreifanlegum hætti með því að leigja 

atvinnuhúsnæði, með kaupum á  tækjum og tólum til rekstrarins, að ráða til sín starfskrafta 

eða kaupum á vörubirgðum o.fl. Þegar einkahlutafélög og hlutafélög eiga í hlut, telst sá 

stofndagur þeirra vera þegar stofnfundagerð félagsins er undirrituð, ef um er að ræða ókominn 

dag þá hefst skattskyldan þann dag. Ekki er hægt að stofna félag aftur í tímann.
43

 Á sama hátt 

lýkur atvinnurekstri þegar það hefur verið samþykkt á hluthafafundi og frá þeim degi telst  

skattskyldunni einnig lokið.
44

  

 

                                                 
39

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 28. 
40

 Sem útskýrð verða nánar í kafla 2.4 hér á eftir. 
41

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 36. 
42

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1994). Skattaréttur 1, bls. 65. 
43

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 495. 
44

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 592. 
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2.4 Armslengdarreglan og Raunveruleikareglan  

Armslengdarreglan á sér stoð í 2. mgr. 57. gr. tsl. Hún kveður á um að þegar tengdir aðilar 

eigi viðskipti, sem eru frábrugðin því sem algengt er í viðskiptum á milli ótengdra aðila. Til 

dæmis ef hluthafi kaupir eign af félagi á lægra verði en markaðsverði hennar nemur, telst 

mismunurinn sem tekjur til hluthafans. Það sama gildir ef hluthafi selur eign til félags á 

yfirsprengdu verði, ef miðað við markaðsverð, þá telst mismunurinn til skattskyldra tekna 

félagsins.
45

 Raunveruleikareglan á sér stoð í 1. mgr. 57. gr. tsl. Þar segir að ef skattaaðilar 

semji sín á milli umfram fjárhæðir, sem ætla má hæfilegar í slíkum viðskiptum, skuli það 

teljast aðila til tekna sem nemur hagnaðinum. Dæmið hér að framan er hægt að nota bæði fyrir 

armslengdarregluna og raunveruleikaregluna.  

Munurinn á þessum tveim reglum, er að armslengdarreglan tekur til tengdra aðila, en 

raunveruleikareglan telst til viðskipta óháð því hvort aðilar eru tengdir eða ekki. Þegar 

skattayfirvöld og dómstólar beita armslengdar- og raunveruleikareglunum skoða þeir 

samninga heildstætt hvað varðar réttindi og skyldur sem samningur raunverulega hefur að 

geyma, en ekki um hvaða samningsform er að ræða né hvað þar stendur. Þó svo að 

samningurinn geti staðið rétt að einkarétti, þá gæti hann verið rangur samkvæmt reglum 

skattalaga. Það hefur ekki verið talið nauðsynlegt að lögleiða reglurnar. Reglunum er beitt 

með öðrum ákvæðum skattalaga og því hefur ekki verið talin þörf á að lögleiða þær.
46

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 534. 
46

 Kristján Gunnar Valdimarsson (1999). Skattasniðganga, bls. 237. 



10 

 

3 Hvernig hægt er að lámarka skattgreiðslu  

Skattahagræðing er „aðferð til að lágmarka skatta sína, þ.e. hliðra sér með lögmætum hætti 

hjá skattlagningu.“
47

 Í skattahagræðingu felst þegar félög draga rekstrarkostnað frá tekjum 

sínum, áður en skattskylda þeirra er reiknuð. Samkvæmt 121. gr. tsl. hefur ráðherra heimild til 

að setja reglugerðir um nánari skýringu á framkvæmd tekjuskattslaga. Til nánari glöggvunar á 

hvernig skattahagræðing fer fram má skoða reglugerð nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.
48

 Hún gerir skattahagræðingu nánari skil, með vísan 

til ákvæða hennar og skattalaga.  Tekin verða dæmi þar sem við á.  

3.1 Rekstrarkostnaður  

Í rekstrarkostnaði felast þau útgjöld, sem lögaðilar hafa heimild að draga frá tekjum sínum 

áður en þeir borga skatt af þeim og borga þeir því nettóskatt.
49

  Í 12 liðum 31. gr. tsl. er 

skilgreint hvað telst til frádráttarbærra rekstrargjalda vegna reksturs félagsins, þar með talið að 

vátryggja það og halda eignum þess í virði. Til rekstrakostnaðar má telja iðgjöld til öflunar 

lífeyrisréttinda starfsmanna, vexti af skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og fyrningu eigna 

skv. 1. tl. 31. gr. tsl. Einnig einstakar gjafir og styrki til líknafélaga, fari upphæðin ekki 

umfram 0,5% af tekjum félagsins, skv. 2. tl. Samkvæmt 3. og 4. tl. er heimild að niðurfæra tap 

á útistandandi kröfum sem tengjast atvinnurekstrinum beint og af vörubirgðum þess í lok árs, 

allt að 5% Tapað hlutafé í félögum sem verða gjaldþrota, er frádráttarbært skv. 5. tl., sem og 

afslættir, sem veittir eru af vöru eða þjónustu atvinnurekstrarins, skv. 6. tl. Hafi félagið staðið 

í tapi árið á undan, er heimilt að draga frá það tap allt að tíu árum, skv. áttunda lið. Arður sem 

félög greiða til hluthafa sinna telst sem frádráttarbær kostnaður skv. 9. tl. Hagnaður af sölu 

hlutabréfa er einnig frádráttarbær, hins vegar er ekki heimilt að draga frá tap af sölu 

hlutabréfa,  skv. 9. tl. a. Allar fjárhæðir sem félagið greiðir til félagsaðila sína er frádráttarbær 

kostnaður, skv. 10. og 11. tl. 31. gr. tsl.  

Í 50. gr. tsl. er talið upp á kostnaður, sem ekki telst vera frádráttarbær í sex töluliðum. Þar 

undir falla allar gjafir til starfsmanna og viðskiptavina, að undanskildum tækifærisgjöfum, svo 

framarlega að verðmæti þeirra fari ekki yfir það sem almennt tíðkast um slíkar gjafir, skv. 1. 

lið sömu laga. Fjársektir og önnur viðurlög koma ekki til frádráttar, skv. 2. tl. Það sama á við 

um arð eða vexti af framlögðu fé hluthafa til félagsins, skv. 3. lið. Greiðslur vegna 

fjármögnunarleigu á fólksbifreiðum eru ekki frádráttarbærar, skv. 4. lið., né nokkur sá 

kostnaður við rekstur bifreiðar sem látin er starfsmönnum í té til eigin nota, nema að því 

                                                 
47

 Orðabanki Íslenskrar málstöðvar. (e.d.) Skattahagræðing.  
48

 Hér eftir nefnd fft.  
49

 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003). Skattur á fyrirtæki, bls. 196. 
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marki sem hlunnindi heimila, skv. 5. tl. Engar gjafir í formi múta  eru frádráttarbærar frá 

tekjum félagsins, skv. 6. tl.  

Þó svo að skýrt sé tekið fram hvað teljist vera frádráttarbær kostnaður og hvað ekki, kann að 

reynast erfitt fyrir löggjafann að taka á öllum vafamálum sem upp geta komið. Því eru 31. gr. 

og 50. gr. tsl. gerð nánari skil í reglugerð nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri 

eða sjálfstæðri starfsemi. 

3.2 Reglugerð um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri  

Fyrsta grein reglugerðarinnar fjallar um hinar  almennu reglur sem upp eru taldar í 31. gr. tsl. 

Vörur seldar á kostnaðarverði á árinu teljast til rekstrarkostnaðar og því frádráttarbærar, skv. 

1. mgr. 2. gr. fft. Er nánari skýringu að finna á hvernig sú tala er reiknuð í ákvæðinu. Einnig 

er heimilt að niðurfæra vörubirgðir um 5% af matsverði, skv. 4. tl. 31. gr. tsl. Hins vegar þarf 

að gæta þess, að hafi fyrirtæki niðurfært vörubirgðir árið á undan,  þarf að bæta upphæðinni 

sem niðurfærslunni nemur við áður en niðurfærsla líðandi árs er reiknuð. Hafi félag niðurfært 

um 500,-kr. á árið á undan, þarf að bæta við 500,-kr. áður en frádráttur er reiknaður.  

Allur launakostnaður og annar starfsmannakostnaður kemur til frádráttar og skiptir þá ekki 

máli í hvaða formi sú greiðsla var greidd, hvort sem það var bein peningagreiðsla, hlunnindi 

eða með örðum hætti sem telja mætti til fjár, skv. 1. mgr. 3. gr. fft. Hlunnindi geta verið látin í 

té sem laun starfsmanna, þá er einungis heimilt að draga frá tekjum því sem nemur 

kostnaðarverði þess, sem látið er af hendi, skv. 3. mgr. 3. gr. fft. Ekki er heimilt að draga frá 

sem rekstrarkostnað gjafir sem fyrirtækið lætur starfsmönnum í té, nema um sé að ræða 

kaupauka, skv. 4. mgr. 3. gr. fft. Má þar nefna úrskurð yfirskattanefndar
50

 48/2003, þar sem 

skattstjóri hafði ekki tekið frádráttarbæran kostnað gildan, vegna gjafa sem einkahlutafélag 

hafði gefið starfsmönnum, eigendum og viðskiptamönnum, en um var að ræða jólagjafir og 

sængurgjöf. Samkvæmt orðalagi tekjuskattslagana er átt við að heimilt sé að draga frá gjafir 

sem eru að verðmæti það sem almennt telst til tækifærisgjafa og tók yfirskattanefnd sem dæmi 

um sé að ræða hefðbundna bók til jólagjafa, sem ekki var um að ræða í þessu tilfelli.  

Kostnaður vegna árshátíða, jólagleði eða annarra skemmtana telst frádráttarbær svo 

framarlega að slíkur kostnaður fari ekki yfir hæfileg mörk, miðað við slík tilefni og er það 

metið heildstætt á rekstrarárinu, skv. 6. mgr. 3. gr. fft. Einnig teljast veitingar á vinnutíma, 

námskeið sem tengjast vinnunni og heilbrigðisþjónusta sem býðst starfsmönnum til 

frádráttarbærs kostnaðar, skv. 7. mgr. 3. gr. fft. Einnig iðngjöld fyrirtækisins og greiðslur til 

stéttarfélaga, skv. 8. mgr. og 9. mgr. 3. gr. fft. Hlunnindi eru hins vegar ekki frádráttarbær 

                                                 
50

 Hér eftir nefnd ÚY 
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kostnaður, skv. 5. tl. 50. gr. tsl. nema þau séu látinn af hendi sem launagreiðslur. 

Eftirlaunaskuldbinding starfsmanna telst ekki frádráttarbær kostnaður, hins vegar þegar kemur 

að því að greiða út eftirlaunin eru þau frádráttarbær.
51

  

Allur kostnaður vegna viðhalds á eignum sem tengjast atvinnurekstrinum, er frádráttarbær,ef 

um er að ræða viðhald,  sem gengur til að halda eign í svipuðu ástandi og þegar félagið keypti 

hana Fyrning hennar kemur hinsvegar til frádráttar þeirrar upphæðar, skv. 1. mgr. 4. gr. fft. 

Verulegar viðbætur eða endurbætur teljast ekki til frádráttarbærs kostnaðar, skv. 2. mgr. fft. 

Ef svo ber undir að eignin eyðist af völdum slysa af einhverju tagi,  telst það ekki til viðhalds 

og því ekki frádráttarbær kostnaður, skv. 5. mgr. 4. gr. fft. Meginreglan er sú, að eignin þarf 

að vera til notkunar atvinnurekstursins. Sé eignin að hluta til notuð í atvinnurekstur og að 

hluta til einkanota, er sá kostnaður sem fellur vegna viðhalds á þeim hluta sem er notaður til 

atvinnureksturs frádráttarbær, hinn ekki. Þarf að meta hvert tilvik fyrir sig.
52

 

Vaxtagjöld eru frádráttarbær kostnaður, sömuleiðis annar fjármagnskostnaður, skv. 1. mgr. 5. 

gr. fft., sbr. 49. gr. tsl. Þó er ekki heimilt að draga frá vexti sem auðið hefur orðið af fé, sem 

einstaklingar hafa sjálfir lagt í atvinnureksturinn. Á  þetta við um hlutafé, stofnfé og 

tryggingarfé, skv. 2. mgr. 5. gr. fft. Heimilt er að dreifa gengishagnaði í þrjú ár að frádregnu 

gengistapi, skv. 4. tl. 49. gr. tsl.  

Ýmis kostnaður er talin fram í 6. gr. Reglugerðarinnar, sem annaðhvort telst frádráttarbær 

kostnaður eður ei. Gjöld vegna fasteigna eru frádráttarbær, svo framarlega að fasteignin sé 

notuð í atvinnureksturinn. Rekstrarkostnaður vegna sumarhúsa eða orlofshúsa er 

frádráttarbær, að því gefnu, að tekjur sem hlotnast af leigunni séu nægilegar til að viðhalda 

eigninni. Ferðakostnaður vegna ferðalaga starfsmanna í þágu atvinnurekstursins getur komið 

til frádráttar, þó þarf að skýra nákvæmlega tilgang ferðarinnar, hverjir fóru í ferðina og hversu 

lengi hún stóð yfir. Þarf þetta að liggja fyrir með aðgengilegum hætti, því Ríkisskattstjóri 

hefur heimild að endurreikna tekjuskattstofninn og bæta við hann því, sem ekki telst vera 

rekstrarkostnaður. Risna getur einnig verið frádráttarbær kostnaður, þó upp að því marki sem 

kostnaðurinn sé lagður í að ljúka viðskiptum, afla nýrra viðskiptamanna eða halda þeim við, 

sé kostnaðurinn eðlilegur miðað við tilefnið. Til að fá staðfestingu frá Ríkisskattstjóra um að 

tilefnið teljist til rekstrarkostnaðar, þarf að skila greinagóðri skýrslu til hans. Kostnaður vegna 

funda, svo sem aðalfundar, hluthafafundar eða annars slíks, telst frádráttarbær svo framarlega 

að kostnaðurinn sé eðlilegur miðað við tilefni. Sérfræðiaðstoð sem tengist rekstrinum beint 

telst frádráttarbær, hins vegar ef aðstoðin er vegna stofnunar félagsins þá telst það sem 
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stofnkostnaður, ekki rekstrarkostnaður.
53

 Fjársektir eða önnur viðurlög eru aldrei frádráttarbær 

kostnaður, sama hverju nafni hann nefnist, sem fyrirtækinu hefur verið gert að sæta, skv. 6. gr. 

fft., sbr. 2. tl. 50. gr. tsl. Til dæmis er fésekt vegna brota á samkeppnislögum nr. 44/2005 ekki 

frádráttarbær kostnaður.
54

   

Fyrning er skilgreind sem fjármunir sem „rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða aldur.
55

 

Fyrningar teljast til frádráttarbærs kostnaðar, hafi hið fyrnda verið notað við 

atvinnureksturinn, skv. 7. gr. fft. Um fyrningarhlutfallið er farið eftir ákvæðum skattalaga og 

einnig 9. gr. fft. Vegna sölu á eignum er heimilt að fyrna eignina að fullu á söluári og skiptir 

ekki máli hversu lengi félagið hefur átt hana, skv. 13. gr. tsl. Eigi fyrirtækið aðrar eignir þá er 

félaginu heimilt að fyrna því sem nemur hagnaðinum á sölu eigna, eigi félagið ekki eignir er 

heimilt að fresta því um tvö ár, skv. 14. gr. tsl. Samkvæmt 11. gr. fft. telst fyrning á eignum, 

sem ekki eru notaðar í atvinnureksturinn, ekki frádráttarbærar. Lönd, lóðir og viðskiptavild 

teljast ekki til frádráttarbærs kostnaðar, enda er ekki um að ræða eignir sem rýrna við notkun.   

Tap á kröfum sem má afskrifa og sannarlega eru tapaðar, teljast frádráttarbær kostnaður, skv. 

13. gr. fft. sbr. 4. tl. 31. gr. tsl. Krafa telst sannarlega töpuð komi það vegna gjaldþrota, 

nauðasamninga, árangurlaust fjárnáms og þess háttar, skv. 14. gr. fft. Dæmi þess efnis má sjá í 

ÚY 30/2009, en þar hafði aðili selt hlutabréf fyrir 1,-kr. til bróður síns. Taldi yfirskattsnefnd 

að um væri að ræða málamyndagerning, þar sem frádráttur sölutaps hlutabréfanna taldist í 

raun afskriftir á þeim, þar sem skilyrði fyrir frádrætti sölutaps hlutabréfa væri ekki uppfyllt, 

þó það væri óumdeilt að hlutabréfin væru verðlaus.  

Gjafir til menningamála teljast til frádráttarbærs kostnaðar, að því gefnu að kostnaður fari 

ekki yfir 0,5% af tekjum fyrirtækisins, skv. 15. gr. fft., sbr. 2. tl. 31. gr. tsl. Þessir málaflokkar 

eru nánar tilgreindir í 16. gr. fft. 

Samkvæmt 19. gr. fft. er heimilt að draga frá tekjuskattstofni eftirstöðvar rekstrartaps síðustu 

átta ára. Hins vegar kemur fram í 8. tl. 31. gr. tsl. að heimilt sé að draga frá rekstrartap allt að 

tíu ár aftur í tíman. Hins vegar ef félag skiptir um tilgang, eða breytir starfi sínu að verulegu 

leiti, er ekki heimilt að nýta rekstrartap vegna fyrri starfsemi yfir í hinna nýju, sbr. ÚY 

218/1998. Þar hafði félag ekki haft neinn rekstur í eitt og hálft ár, gerði svo verulegar 

breytingar á rekstri sínum og taldi yfirskattsnefnd að ekki væri heimilt að flytja rekstrartap 

fyrri starfsemi yfir í nýja reksturinn. Arður er frádráttarbær kostnaður, skv. 9. tl. 31. gr. tsl., 
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hafi hann verið greiddur út með réttum hætti skv. XII kafla hlutafélagalaga og XII 

einkahlutafélagalaga.  

Fyrir getur komið, að lögin taki ekki til allra vafamál sem upp geta komið. Þá gildir almenna 

regla 31. gr. tsl., að kostnaðurinn sem um ræðir sé til þess falinn að afla tekna eða halda þeim 

við. Sé það raunin er kostnaðurinn er  frádráttarbær, annars ekki.  

3.3 Samantekt  

Um skattahagræðingu er að ræða þegar félög takmarka skattskyldu sína með lögmætum hætti. 

Reglur um hvað teljist vera frádráttarbær kostnaður og hvað ekki, eru á víð og dreif um 

tekjuskattlögin. Meginregluna er að finna 31. gr. og 50. gr. tsl. Gott að hafa við höndina 

reglugerð nr. 483/1994, sem skýrir enn frekar þær reglur, sem finna má í tekjuskattslögunum. 

Félög í atvinnurekstri hafa þann tilgang að hámarka hagnað sinn, það af leiðandi telja þau 

skatta sem hver önnur útgjöld. Því er skattahagræðing mikilvægt tól fyrir reksturinn.
56
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4 Skattasniðganga og skattsvik  

Þó skattasniðganga sé ekki refsiverð, hafa yfirvöld heimild að leggja á skattstofninn allt að 

25% álag, skv. 108. gr. tsl. en Ríkisskattstjóri hefur heimild til að endurákvarða 

tekjuskattstofninn, skv. 95. gr. og 96. gr. tsl. Álag telst ekki til refsinga og þegar yfirvöld 

leggja álag á skattaðila er um að ræða skattasniðgöngu en ekki skattsvik.
57

  

4.1 Skattasniðganga 

Helstu aðferðir í skattasniðgöngu eru óvenjuleg viðskipti, málamyndagerningar og þegar félög 

láta hluthafa fá verðmæti sem í raun er arður og  er því skattskyldur skv. skv. 4. tl. C-liðar 7. 

gr. tsl. og 11. gr. tsl. 

4.1.1 Óvenjuleg viðskipti 

57. gr. tsl tekur til óvenjulegra viðskipta, það er að segja, ef skattaðilar semja sín á milli um 

viðskiptagjörninga frábrugðna því sem almennt gerist. þá  Hafa skattayfirvöld þá heimild að 

telja mismun á kaupverði og söluverði til tekna fyrir þann, sem hefur hagnað af samningnum. 

Skattayfirvöld hafa einnig heimild að ákveða hvað telst til eðlilegs verðs, sbr. 2. mgr. 57. gr. 

tsl. Þegar um er að ræða félög, eru óvenjuleg viðskipti oftast í formi dulinnar arðgreiðslna. 

Arðgreiðslur hjá hluthöfum ber að skattleggja sem tekjuskatt hjá viðkomandi, skv. A-lið 7. gr. 

tsl.  Því er freistandi að reyna fela arðgreiðslur í öðru formi. Má þar nefna ÚY 124/2007 en 

þar hafði einkahlutafélag selt bifreið á talsvert hærra verði en því sem nam kaupverði 

bifreiðarinnar og var það ákvörðun Ríkisskattstjóra að færa mismun söluverðs og matsverð til 

skattskyldra tekna hjá félaginu, skv. A-lið 7. gr. tsl.  Í máli ÚY 252/2003 höfðu hluthafar 

einkahlutafélags keypt fasteign af félaginu á verði, sem var töluvert lægra en því sem nam 

fasteignamati eignarinnar og það því talið óeðlilega lágt í skilningi 57. gr. Var því 

mismunurinn færður til tekna hjá hluthöfum þeim, sem keypt höfðu eignina. Kom fram í 

úrskurðinum að við beitingu 57. gr. tsl. að fyrir verði að liggja, að umrætt verð verði að vera 

óeðlilega hátt eða eftir atvikum lágt, svo hægt sé að beita reglunni í 57. gr. tsl. Er það í 

höndum skattayfirvalda að meta hvað telst of hátt eða lágt og ber þeim að sýna fram á það 

með svo skýrum hætti, að ekki sé hægt að efast um annað. Skattayfirvöldum eru ekki sett 

neinar skorður eða viðmið um hvernig þau skuli meta eignir til verðs, þó er þeim brýnt að 

gæta varfærni þegar endurreiknaður er tekjuskattstofn einstaklinga. Samkvæmt eðli máls, er 

talið að skattayfirvöldum beri að taka mið af markaðsverði eignar, ÚY 252/2003 er um að 

ræða fasteign. Þá fara skattayfirvöld eftir lögum nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna. 
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Þegar um er að ræða óvenjuleg skipti milli hlutafélaga og hlutahafa þá tengjast þau oftast 

duldum arðgreiðslum líkt og sjá má í ÚY 252/2003. 

4.1.2 Dulinn arður  

Arður hefur verið skilgreindur sem hagnaður af eign, sem eigandi fær í sinn hlut og ber að 

skattleggja, skv. 4. tl. C-liðar 7. gr. tsl. og 11. gr. sömu laga.
58

 Það sem einkennir dulinn arð, 

er að einstaklingar reyna komast hjá skattskyldu með því að skilgreina arðinn sem 

frádráttarbæran rekstrarkostnað, eða óskattskyldar tekjur hjá einstaklingum.
59

 Arður er skv. 

11. gr. tsl. hvers konar afhending verðmæta og því ber að skattleggja hann sem tekjur skv. 1. 

tl. 1. mgr. 2. gr. tsl.  

Nokkrar aðferðir eru til við að dylja arð. Þegar fyrirtæki borgar fyrir hluthafa sína 

einkakostnað, svo sem ferðakostnað starfsmanna sem ekki er skyldur rekstrinum, er um dulan 

arð að ræða. Félög hafa ekki heimild að draga frá tekjum sínum hefðbundin skólagjöld 

starfsmanna, enda telst slíkt sem einkakostnaður. Ef félag dregur skólagjöld starfsmanna frá 

kostnaði með þeim hætti sem fyrr hefur verið lýst, er um dulinn arð að ræða og telst því vera 

skattasniðganga. Hafi hluthafi eign í láni eða leigu hjá félagi sínu og greiðir ekki fyrir, eða 

greiðir óeðlilega lágt verð, telst það til dulins arðs og þar af leiðandi skattasniðgöngu.
 60

  

Fjölmargir úrskurðir yfirskattanefndar auk Hæstaréttardóma hafa fallið, þar sem tekist er á  

um dulinn arð. Má þar nefna ÚY 252/2003, sem reifaður er í kaflanum hér á undan. Þá taldi 

yfirskattsnefnd að um væri að ræða duldar arðgreiðslur og bæri því að endurreikna 

tekjuskattstofn ákærða. Jafnframt má vísa í ÚY 60/2009. Kærandi hafði fengið greiðslur sem 

bókaðar voru hjá félaginu sem lán, en bæði Ríkisskattstjóri og yfirskattsnefnd töldu að um 

væri að ræða skattskyldar tekjur vegna hlutareigna hans í félaginu og því um að ræða duldar 

arðgreiðslur. Sömuleiðis má nefna Hrd. 325/2005, en félag  nokkurt hafði hækkað hlutafé sitt 

í formi jöfnunarbréfa en lækkað það  svo aftur jafnharðan. Hlutahafar fengu greidd verðmæti í 

formi skuldabréfa, sem skattayfirvöld komust að niðurstöðu um, að ekki fæli  í sér 

rekstrakostnað sem væri frádráttarbær. Öllu heldur reyndist um að ræða kostnað við að losa fé 

til hluthafa í formi dulins arð. Síðast en ekki síst má reifa stuttlega ÚY 38/2008. Hafði 

kærandi fengið greiðslur sem skilgreindar voru í bókhaldi sem lán frá félagi, sem hann, ásamt 

sonum sínum var eigandi alls hlutafjár. Kærandi hélt því þrátt fyrir það fram, að um væri að 

ræða fjármögnun vegna kaupa á bát, sem leigður væri félaginu vegna útgerðar þess. Ekki var 
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talið sannað að um væri að ræða lán til þágu félagsins, heldur duldar arðgreiðslur og því ætti 

að skattleggja greiðslunnar sem skattskyldar tekjur.  

4.1.3 Málamyndagerningar og skattalegir sýndargerningar 

Málamyndagerningar eru oft á tíðum samningar sem ætlað eru að sýna fram á annan tilgang, 

eða hafa aðra  þýðingu en raunverulega kemur fram í samningnum sjálfum.
61

 Skattalegir 

sýndargerningar eru algengir í þeim tilgangi að komast hjá skattgreiðslu og eru gerðir í skjóli 

einkaréttarlegs samningafrelsis, sem er ein af meginreglum samningaréttar.
62

 Þeir samningar 

eru byggðir á óraunhæfum og sérstökum ráðstöfunum, en ekki mótaðir af venjubundnum 

rekstrar- og fjárhagslegum sjónarmiðum.
63

 Sem dæmis má nefna ÚY 389/2003, þar sem 

einkahlutafélag sem rak tannlæknastofu hafði keypt tvær fasteignir, sem báðar voru 

íbúðarhúsnæði. Eigandinn hélt því fram að umræddar eignir væru meðal annars nýttar í 

tengslum við vinnuferðir. Bæði Ríkisskattstjóri og yfirskattanefnd töldu að umræddur 

samningur væri til málamynda og til þess eins að lækka skattgreiðslur með því að gjaldfæra 

allan rekstrarkostnað vegna þeirra hjá félaginu. Sömuleiðis er við hæfi að minnast á ÚY 

310/2008,  en félag (A) hafði keypt hlutabréf í öðru félagi (B), en á sama ári selt þau til baka á 

þreföldu verði. Greitt var með því að jafna út skuld eiganda A við B. Ári síðar afskrifaði A 

hlutafé sitt við B, þar sem B hafði verið úrskurðað gjaldþrota fyrr á því ári. Yfirskattsnefnd 

taldi að um væri að ræða málamyndagerning skv. 57. gr. tsl. þar sem tilgangur kaupana væri 

að nýta frádráttarheimildir sem ekki væru réttlætanlegar í þessu tiltekna sambandi,  skv. 2. 

mgr. 5. tl. 31. gr. tsl.  

Einnig er það algengt að rekstraraðili nefni einkaútgjöld sín röngum nöfnum, til þess eins að 

geta dregið þann kostnað frá tekjum áður en skattur er reiknaður. Hér á eftir fer stutt dæmi til 

útskýringar. Ef aðili sem rekur verslun og kaupir verktaka til að þrífa hjá sér verslunina auk 

heimilis síns  og gjaldfærir allan kostnaðinn á félagið sem frádráttarbæran, er um að ræða 

málamyndagerning sem þrifunum á heimilinu nemur.  

Einnig er vert að nefna ÚY 263/2003, þar sem hlutafélag hafði gjald- og skuldfært afföll af 

skuldabréfum sem félagið gaf út og seldi erlendu félagi. Eins og kemur fram í úrskurðinum þá 

taldi yfirskattanefnd „að um óvenjuleg skipti tengdra aðila í fjármálum væri að ræða, en bæði 

félögin væru í eigu sömu aðila, og að til viðskiptanna hefði verið stofnað með 

skattasniðgöngu að augnamiði.“  

                                                 
61

 Páll Sigurðsson (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 278. 
62

 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur, bls. 25. 
63

 Kristján Gunnar Valdimarsson (1999). Skattasniðganga, bls. 237.  



18 

 

Önnur leið í skattasniðgöngu eru dulbúnar verktakagreiðslur launagreiðenda til 

starfsmanna,sem í raun eru launþegar til þess að komast hjá því að borga skatta, staðgreiðslu 

og lífeyrissjóð. Í því samhengi má nefna ÚY 211/1997. Yfirskattsnefnd hafði komist að þeirri 

niðurstöðu í máli þessu, að um væri að ræða launþega en ekki verktaka hjá kæranda. Var 

meðal annars litið til þess, að húsbóndavaldið væri hjá kæranda, hann barábyrgð á verkum 

starfsmannsins og sá honum fyrir tækjum og tólum til vinnu 

4.1.4 Yfirfærsla rekstrartaps frá fyrri árum 

Samkvæmt 8. tl. 31. gr. tsl. er heimilt að draga frá tekjuskattstofni rekstrartap fyrri ára, þó 

einungis 10 ár aftur í tímann. Sumir reyna að kaupa svokölluð „tóm“ félög, til að komast hjá 

því að borga stofnkostnað sem fylgir því að stofna félag, einnig að komast hjá fyrirmælum 

laga vegna skilyrðis um lámarkshlutafé. Einnig eru tóm félög notuð í skattasniðgöngu, til að 

nýta rekstrartap tóms félags í hinum sameinuðu félögum. Með tómu félagi er átt við félag sem 

á ekki neinar eignir og hefur hætt rekstri, en ekki enn hefur farið fram formleg slit á 

félaginu.
64

 Óheimilt er að nýta rekstrartap í eigu tóms félags í þágu nýja félagsins skv. 54. gr. 

tsl. nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.Til þess að geta nýtt sér tap tóms félags, er 

skilyrði að félagið hafi stundað rekstur þegar umrædd kaup áttu sér stað. Til að geta nýtt 

rekstrartap keypta félagsins þarf rekstur þeirra beggja að vera sambærilegur. Sjá má í ÚY 

78/2009 höfnun  yfirskattsnefndar á að yfirfært rekstrartap kæmi til frádráttar yfirfært 

rekstrartaps vegna samruna tveggja félaga, þar sem skilyrðum 1. mgr. 54. gr. tsl. hefði ekki 

verið fullnægt, enda rekstur félagana ekki sambærilegur.   

Hér er dæmi um að löggjafinn reyni að fylla uppí þær glufur sem geta myndast í 

tekjuskattlögunum, líkt og kemur fram í ÚY 805/1997. Tekur Yfirskattanefnd þar fram að 

lagaákvæðin séu óskýr og lögskýringargögn bæti ekki upp fyrir óskýrleikann, en hins vegar sé 

það vilji löggjafans að taka fyrir að félög geti nýtt sér tap annarra félaga með samruna, þegar 

tilgangur væri að nýta félagið til skattahagræðingar. Ekki er bannað að nýta sér rekstrartap 

keypts félags, en eins og kom fram í úrskurðinum þá þurfa félögin að uppfylla öll skilyrði 54. 

gr. tsl. Má í því samhengi einnig nefna ÚY 218/1998 sem reifaður er í kafla 3.1 hér að ofan. 

Einnig er vert að nefna Hrd. 3/1997. Þar höfðu tvö fyrirtæki verið . Sóknaraðili hafði nýtt sér 

núgildandi 1. mgr. 51. gr. tsl. Sem hann taldi heimila að yfirfæra rekstrartap til frádráttar. 

Skömmu fyrir samrunann höfðu hluthafar sóknaraðila fengið framselt allt hlutafé 

fyrirtækjanna tveggja. Kemur fram í dómnum að: „Greinilegt er og í raun viðurkennt af hálfu 

sóknaraðila, að kaup hluthafa í Verksmiðjunni Vífilfell hf. á hlutabréfum í umræddum 
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félögum hafi verið nokkurs konar millileikur vegna samruna félaganna.“ Einnig sagði 

héraðsdómur, sem Hæstiréttur síðar staðfesti, að athugavert væri að ekki hefði verið greitt 

fyrir fyrirtækin tvö. Eignarstaða þess var tugi milljóna í tapi og var einungis gengist í ábyrgðir 

vegna skulda fyrirtækisins, sem hefðu með réttu átt að greiðast af hluthöfum en var í raun 

greitt af sóknaraðila. Þar af leiðir að hér er verið að ræða um málamyndagerninga. Einnig er 

hægt að líka þessu við skattalega sýndargerninga, þar sem tilgangur þessa samruna var að 

komast hjá því, eða að minnsta kosti lækka skattaálögur með því að nýta sér tap fyrirtækjanna 

tveggja.
65

  

Tíðkast hefur að tvö fyrirtæki vinni saman til að nýtta rekstrartap annars á móti tekjum hins. 

Má sjá það í Hrd. 316/2002, en félag (A) hafði fært frádráttarbæran kostnað vegna kaupa á 

lögfræðiþjónustu hjá félagi (B). Þar höfðu tveir starfsmenn B veitt viðskiptavinum A 

lögfræðiþjónustu, en sami einstaklingur átti 99% hlut í báðum félögum.  Taldi Hæstiréttur: 

„að viðskipti félaganna hafi fyrst og fremst komið til vegna þeirra hagsmuna, sem 

aðaleigandi þeirra hafði af því hjá hvoru félaginu.“ Sömuleiðis var talið að tilgangurinn með 

viðskiptunum hefði verið að nýta rekstrartap B á móti tekjum A. Þar sem viðskiptin voru 

verulega frábrugðin því sem tíðkast milli óskyldra einstaklinga höfðu skattayfirvöld lækkað 

rekstrarkostnað A og þar vitnar Hæstiréttur í þá meginreglu sem býr að baki 57. gr. tsl.  

4.1.5 Samantekt  

Skattasniðganga getur tekið á sig margar myndir líkt og sjá má hér að ofan. Má  segja að 

skattasniðganga sé fólgin í að skattaðilar hagræði og lækki skattstofn sinn án þess að hafa 

heimild til þess í lögum. Skattaðilar fara á einskonar grátt svæði,  oft á tíðum án þess að átta 

sig á því. Svar löggjafans við skattasniðgöngu má meðal annars finna í 57. gr. tsl. eins og 

kemur fram í kafla 2.4 hér að ofan.   
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4.2 Skattsvik 

Hugtakið skattsvik er sjaldan nefnt beint í lögum, þó er það að finna í 6. mgr. 96.gr. tsl. Þar er 

kveðið á um, að hafi Ríkisskattstjóri grun um skattsvik eða refsiverð brot á lögum um bókhald 

og ársreikninga, beri honum að tilkynna það til skattrannsóknarstjóra sem ákveður 

framhaldið.
66

 Samkvæmt lögfræðiorðabók skilgreinast skattsvik sem svo, að skattaðili gefi 

upp villandi, eða jafnvel rangar upplýsingar af ásetningi, eða stórkostlegu gáleysi þegar 

reiknaður er tekjuskattstofn hans. Sömuleiðis ef skattaaðili vanrækir að veita upplýsingar, sem 

nauðsynlegar eru þegar tekjuskattstofn er reiknaður.
67

 Með ásetningi er átt við þegar 

skattaaðili gerir sér grein fyrir að hann sé að fremja skattsvik.
68

 Stórkostlegt gáleysi felst í því 

að skattaðili hefði átt að gera sér grein fyrir að um hafi verið að ræða skattsvik, eða þá að 

verknaðurinn hafi ekki verið fyllilega lögmætur.
69

 Skattsvik eru algengust þegar fyrirtæki telja 

ekki fram allar tekjur sínar eða sýna þær lægri en þær eru í raun.
70

 

4.2.1 Bókhaldssvik  

Samkvæmt 3. tl. 37. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald telst það brot á lögum ef einstaklingur 

færir inn bókhaldsgögn eða býr til gögn sem ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum, í þeim 

tilgangi að gefa ranga mynd af bókhaldi félagsins. Getur það varðað fésektum, skv. 109. gr. 

tsl., eða fangelsi allt að sex árum skv. 2. mgr. 262. gr. hgl.  

Meðal helstu aðferða, er að halda hluta af tekjunum fyrir utan bókhaldið og stundum er notað 

fleiri en eitt skráningarkerfi til skipta tekjunum. Einnig má nefna rangfærsla afrita reikninga, 

útgáfu kreditreikninga og ranglega ógilta reikninga. Erfiðara er fyrir skattayfirvöld að koma 

auga á slíkar ólögmætar aðgerðir og oft kemst það ekki upp við venjulegt eftirlit 

skattayfirvalda. Sum fyrirtæki vanrækja skráningu sölu sinnar og skrá tekjurnar af sölu ekki í 

bókhald þeirra í því skyni að komast hjá greiðslu skatta. Sumar atvinnugreinar eiga 

auðveldara um vik stunda skattsvik en aðrar, sem dæmi má taka veitingastaði, ákveðnar 

tegundir verslana ásamt götu- og hússölu. Er þetta í daglegu tali kallað svört starfsemi, er  

viðskiptavinunum er boðið upp á vöru og þjónustu á lægra verði heldur en ella, með því 

skilyrði að salan sé ekki skráð. Oftast eru þetta smærri fyrirtæki.
71
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Í því samhengi má nefna Hérd.Rvk. nr. 4099/2002. Hafði ákærði meðal annars fært 29 

tilhæfulausa sölureikninga á árunum 1999 og 2000, sem notaðir voru til að hækka 

rekstrargjöld félagsins og þar með lækka tekjuskattstofn þess. Einnig má nefna Hérd.Rvk. nr. 

4098/2002 , en maður A hafði afhent manni B sjö sölureikninga sem voru til þess fallnir að 

hækka rekstrargjöld, sem svo lækkuðu tekjuskattstofn hjá C ehf. á árunum 1998, 1999 og 

2000. Einnig vantöldu ákærðu skattskyldar tekjur fram á árunum 1998-2001. Jafnframt má 

nefna Hrd. 111/2003 en þar hafði einstaklingur ekki talið fram tekjur vegna starfsemi sinnar, 

sem fólst í því að flytja inn og selja bíla og oftar en ekki notaðist hann ekki við bankareikning 

fyrirtækisins heldur einkareikning sinn. Því var ekki hægt að sjá raunverulegt söluverð bílana, 

þar sem oft voru ekki greiðsluseðlar vegna sölu þeirra eða þeir illa útskýrðir.  

4.2.2 Skattsvik með aðstoð erlendrar viðskipta  

Oftar en ekki nýta fyrirtæki sér erlenda starfsemi til að fela tekjur. Þá eru tekjur sem aflað er 

erlendis ekki taldar fram, líkt og skattaðilum ber að gera samkvæmt meginreglu skattalaga 

skv. 1. mgr. 2. gr. tsl. Þekkt er, að aðilar stofni dótturfélag, sem er eins konar skúffufélag, eða 

tómt félag erlendis, oftast á lágskattasvæðum til að komast hjá því að greiða skatta. Slíkt er 

framkvæmt til dæmis með þeim hætti, að dótturfélagið láni móðurfélagi, sem gjaldfærir svo 

óeðlilega háa vexti af láninu. Einnig getur verið um að ræða þóknanir fyrir einkaleyfi, 

tækniþjónustu, vörumerki og þess háttar, en þá er dótturfélagið skráður eigandi réttinda og 

leigir þau til móðurfélagsins, enda leiga af réttindum er frádráttarbær kostnaður fyrir félög. 

Skattsvik geta einnig átt sér stað með því að móðurfélag greiði fyrir þjónustu frá dótturfélagi 

sínu sem er staðsett erlendis. Greiðslan til dótturfélagsins telst frádráttarbær kostnaður, á móti 

því að tekjur til dótturfélags teljist ekki til skatts í því ríki, eða greiðsla nemi töluvert lægri 

upphæð en hér á landi. Stundum hafa móðurfélög selt eignir sínar til dótturfélags, sem staðsett 

er í skattaskjóli, en  hafa engu að síður afnot af eigninni með því að borga af henni leigu, sem 

er frádráttarbær kostnaður.
72

 

Skattaparadísir, eða lágskattaríki, eiga það sameiginlegt að bjóða félögum þjónustu við 

skráningu þeirra, í þeim tilgangi að komast hjá skattskyldu í heimaríki sínu. Skattakerfið er 

ekki  gegnsætt, líkt og tíðkast annarstaðar og upplýsingagjöf, ásamt framtalsgerð er 

takmörkuð. Flest lágskattaríki tryggja trúnað um hverjir eiga félögin og hverjir sitja í stjórn 
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þeirra, rík bankaleynd býðst sömuleiðis og erfitt getur verið fyrir stjórnvöld að fá upplýsingar 

um bankareikninga eða aðrar eignir sem félögin eiga.
73

   

Má þar nefna ÚY 11/2010 en Ríkisskattstjóri hafði fært til tekna hjá kæranda söluhagnað á 

erlendu félagi sem skráð var á Bresku Jómfrúareyjum, til félags sem skráð var í Lúxemborg. 

Kærandi hélt því fram að ekki væri um sölu að ræða heldur einungis flutning á félagi frá einu 

ríki til annars. Féllst Ríkisskattstjóri ekki á þessi rök þar sem kærandi væri í beinum 

eignartengslum við erlendu félögin og hann hafði ekki getið sýnt fram á að nokkrar 

málefnilegar ástæður hefðu búið að baki sölu hlutabréfanna. Einnig má að sama skapi nefna 

ÚY 538/2012, en þar höfðu skattayfirvöld hafnað því að greiðslur sem bárust kæranda, frá 

félagi sem skráð var á Bresku Jómfrúareyjum, væru greiðslur vegna lækkunar á hlutafé í 

félaginu, heldur um væri að ræða arð og því bæri að skattskylda hann skv. C-lið 7. gr. tsl.   

Efnahags- og framfarastofnunin (OECD)
74

 fór í herferð árið 1998 gegn skattaparadísum og 

bauð þeim til samstarfs við sig, með því að hóta því, að ef þær myndu ekki fara eftir tilmælum 

þeirra, ættu þau von á því að verða sett á svartan lista. Árið 2000 birti OECD síðan svarta 

listann yfir þau ríki sem ekki fylgdu tilmælum þeirra. Á þeim lista voru 35 ríki. Birting listans 

bar árangur þann árangur, að árið 2004 voru einungis 5 ríki á listanum, þau Andorra, Líbería, 

Lichtenstein, Marshalleyjar og Mónakó.
75

 Þess má geta að þrjú af fimm þessara ríka hafa 

samið við Ísland um upplýsingaskipti, sbr. Auglýsingu nr. 5/2011 um 

upplýsingaskiptasamning við Andorra, Auglýsingu nr. 3/2012 um upplýsingaskiptasamning 

við Liechtenstein og Auglýsingu 2/2011 um upplýsingaskiptasamning við Mónakó. 

Stjórnvöld hér á landi reyna að ná tvísköttunarsamningum eða upplýsingaskiptasamning við 

slík ríki.  

4.2.3 Samantekt  

Meðal helstu aðferða sem beitt er, má nefna að telja ekki allar tekjur fram í bókhaldinu eða 

telja kostnað sem rekstrarkostnað án þess að heimild sé til þess í lögum og reglugerðum. Á 

seinni árum hafa skattsvik í því formi að telja ekki allar tekjur fram minnkað, hins vegar hefur 

það aukist að fólk nýti sér erlend viðskipti til að svíkja undan skatti og er það mat starfshóps 

sem kannaði umfang skattsvika á Íslandi, að aukning hafi orðið á skipulögðum 

skattsvikamálum. Miðað við skýrslu sem sett var fram fyrir Alþingi á 131. löggjafaþingi 

2004-2005, var áætlað að tap ríkisins á skatttekjum væru samtals 25,5 – 34,5 milljarðar 

íslenskra króna. Þær skiptast í þrjá flokka eða: svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar 
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tekjur um 18 – 24 milljarða króna, bókhalds- og framtalssvik um 4,5 – 6 milljarða króna og 

skattsvik í gegnum erlend samskipti um 3 – 4,5 milljarða króna.
76

  

Ein aðal ástæða þess að einstaklingar taka þá ákvörðun að svíkja undan skatti, er einna helst 

sá ávinningurinn sem hlýst af svikunum. Ávinningur er reiknaður með því að taka saman þá 

fjárhæð sem dregin er undan skatti, draga frá því viðurlög, margfaldað með líkunum að 

svikinn komist upp. Sömuleiðis skiptir máli siðferði og félagsleg viðhorf. Séu skattsvik 

refsilaus, er alltaf ávinningur af svikunum og því freistandi að stunda þau. Einnig ef eftirlit er 

lítið sem ekkert, og lítil hætta að komist upp um skattsvikin, er ávinningurinn orðinn enn 

hærri og trúlegt er að skattsvik hefðu hvetjandi áhrif. Til að minnka ávinninginn á skattsvikum 

skiptir máli að hafa skattalögin eins einföld og kostur er, að hafa skilvirkt eftirlit með 

framtölum einstaklinga og lögaðila, einnig er mikilvægt að skattgreiðendur upplifi skattskyldu 

sína ekki sem kvöð, heldur að með skattlagningu séu þeir að leggja sitt af  mörkunum að 

halda siðmenntað samfélag.  
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5 Mörkin á milli skattahagræðingar, skattasniðgöngu og skattsvika  

Líkja má á þessum þrjú hugtök sem umferðaljós. Segja má, að skattasniðganga sé grænt ljós, 

þar sem það er heimilt að nýta sér hagræðingu sem skattalög leyfa og oft á tíðum er það 

einnig skylda fyrir skattaðila. Skattasniðganga væri þá gult ljós, þar sem ekki er um 

refsiverðan verknað að ræða, en eigi að síður ólögmætan og tekur 108. gr. tsl. til sniðgöngu. 

Þá má líta á skattsvik sem rautt ljós, enda er verknaðurinn er bæði ólögmætur og refsiverður, 

að auki er rammi refsinga viðamikill, eða allt að sex ára fangelsi, skv. 1. mgr. 262. gr. hgl. og 

fésektir allt að tífaldri fjárhæð er nemur því sem dregið var undan að greiða til skatts, skv. 

109. gr. tsl.  

5.1 Skattahagræðing eða skattasniðganga  

Þar sem skattahagræðing er lögmæt en skattasniðganga ólögmæt, má setja mörkin við að ef 

verknaðurinn sé lögmætur og hans getið í lögum sé er um skattahagræðingu að ræða. Ef ekki 

er vísan til lögmætis gjörningsins í lögum er tilfellið líklega skattasniðganga,, eða eftir 

atvikum, jafnvel skattsvik. Um sniðgöngu er að ræða ef félög nýta sér þesskonar 

rekstrarkostnað til frádráttar, sem sérstaklega er tekið fram í lögum að ekki sé heimilt að nota í 

þeim tilgangi. Líkt og við sjáum í ÚY 48/2003, þegar yfirskattsnefnd hafnaði að um væri að 

ræða tækifærisgjafir og því ekki um frádráttarbæran kostnað að ræða, skv. 1. tl. 50. gr. tsl. Þó 

félagið hafi ekki ætlað að stunda sniðgöngu þá er bæði talið upp hvað telst vera 

rekstrarkostnaður og hvað ekki. Þá hafa skattayfirvöld nefnt að tækisfærisgjöf sé hefðbundin 

gjöf til starfsmanna og viðskiptavina og sé að jafnaði því sem nemur verðmæti einnar bókar.    

Skattalög ber að skýra eftir orðanna hljóðan, líkt og við sjáum í ÚY 30/2009, þó svo að 

yfirskattanefnd segi, að hlutabréfin sem um ræðir séu sannarlega glötuð, þá uppfyllir tapið 

ekki þær kröfur sem gerðar eru til 5. tl. 31. gr. tsl., en  einungis er hægt að draga frá tap á 

hlutabréfum hafi tapið komið vegna gjaldþrota félags, eða hlutfé hafi verið fært niður vegna 

nauðungasamninga skv. lögum nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti. Í þessu tilfelli á 1. mgr. 24. 

gr. tsl. við, en ákvæðið gerir ráð fyrir að tap á sölu eigna, sem ekki eru notaðar í 

atvinnureksturinn séu ekki frádráttarbær kostnaður. Að auki er hægt að nefna, að skattalögin 

herma að einungis sé hægt að draga frá fyrri rekstrarkostnað, svo framarlega að ekki hefur 

orðið veruleg breyting á rekstrinum. Má þá nefna ÚY 218/1998, þar sem yfirskattanefnd 

hafnaði því að félag gæti dregið rekstrartap fyrri ára frá skatti, þar sem veruleg breyting hefði 

orðið á rekstri félagsins, líkt og 8. tl. 31. gr. tsl. greinir frá.  

Einnig má líta á  Hrd. 241/2010, en ákærði hafði kært niðurstöðu Yfirskattanefndar, sem 

úrskurðaði að tekjur af sölu hlutabréfa sem hann keypti í félagi (A), sem hann var starfsmaður 
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hjá, teldist vera tekjuskattur en ekki fjármagnstekjuskattur líkt og ákærði taldi fram á 

skattframtali sínu. Atvik voru þau, að samningur milli ákærða og A, þar sem A skuldbatt sig 

til að kaupa bréfin til baka á sama verði að tveim árum liðnum og að ákærði myndi starfa hjá 

A ekki skemur en tvö ár. Því taldi Ríkisskattstjóri og yfirskattsnefnd að um væri að ræða 

hlunnindi. Hins vegar taldi Hæstiréttur ekki rétt farið með í úrskurði Ríkisskattstjóra og 

yfirskattsnefndar, þar sem umrædd söluréttindi sem talin voru til hlunninda hjá ákærða höfðu 

fallið niður þegar hann var enn við störf hjá félaginu og því féllu báðir úrskurðir úr gildi.  Má 

sjá á þessum dómi, að um væri að ræða skattasniðgöngu, hefðu umtöluð söluréttindi ekki 

fallið niður áður en ákærði hætti störfum. Líkt og segir í dóminum: „samkomulagi S og Þ um 

niðurfellingu söluréttar og kvaðar um lágmarkseignarhaldstíma hefði Þ losnað undan viðjum 

kaupréttar vinnuveitanda síns og naut þannig til viðbótar almennum launatekjum ávinnings af 

störfum sínum í hans þágu sem svaraði til hækkunar á verði hlutabréfanna frá upphaflegu 

kaupverði þeirra, sbr. 9. gr. tsl.“ og þar með talið að hlunnindin hefðu nú þegar verið 

skattskyld samkvæmt reglum tekjuskattslaga.  

5.2 Skattasniðganga eða skattsvik 

Það má halda því fram að 108. gr. tsl. taki til skattasniðgöngu en 109. gr. tsl. til skattsvika. Ef 

Skattskyldur aðili skilar ekki inn framtali sínu innan ákveðins frests, hefur Ríkisskattstjóri 

heimild að leggja allt að 15 % álag á skattstofn hans. Ef að framtali er skilað inn eftir frest má 

bæta við 0,5% álagi á skattstofn hans, fyrir hvern dag sem skilin dragast, þó aldrei hærra en 

10%, skv. 1. mgr. 108. gr. tsl. Ef það eru villur eða einstakir liðir ranglega settir fram á 

framtalið, er heimild að leggja allt að 25% álag á skattstofninn. Hins vegar ef skattaaðili bætir 

úr þeim villum sem eru á framtali er ekki heimild að bæta hærra álagi en 15%, skv. 2. mgr. 

108. gr. tsl.   

Í Hrd. 143/2009 höfðu tvö félög verið sameinuð. Félag A tók yfir allar eignir og skuldir af 

félagi B. A hafði nýtt sér rekstrartap B til frádráttar af tekjuskattstofni. Talið var að mati 

yfirskattanefndar, að félagi B hefði verið slitið, án þess að það hafði sameinast félagi A og því 

ekki hægt að nýta yfirfært rekstrartap B. Þó svo að talið væri, að A hafi ætlað sér að sameina 

félögin þegar A keypti alla hluti í félaginu B, var ekki talið að sú sameining hafi fullnægt 

skilyrðum 1. mgr. 51. gr. tsl. Vegna þessa var álag lagt á félag A, með vísan til 2. mgr. 108. 

gr. tsl og taldi Hæstiréttur að þeim skilyrðum hefði verið fullnægt. Hér sjáum við að 

einstaklingur taldi sig vera framfylgja lögum, með því að nýta sér rekstrartap félags sem hann 

hafði keypt allan hlut í Þó viðkomandi hafi ekki fylgt tekjuskattslögunum til hins ýtrasta, þá 

varðar brotið við 108. gr. tsl. og fellur undir skilgreiningu skattasniðgöngu. Sömuleiðis, í ÚY 

78/2009, var ekki tekið til greina að skilyrði 54. gr. tsl. hefðu verið uppfyllt, svo hægt væri að 



26 

 

nýta rekstrartap annars félagsins. Það sem réði úrslitum var að reksturinn var ekki 

sambærilegur, sem er eitt af skilyrðum 54. gr. tsl.   

Skoða má ÚY 389/2003, en þar var tekið fram að það tilvik, að færa einkakostnað fram sem 

frádráttarbæran rekstrarkostnað teljist vera skattasniðganga.  Að nefna samninga öðru nafni en 

þeir raunverulega heita nefnist málamyndagerningur og hefur bæði Ríkisskattstjóri og 

Yfirskattanefnd talið það vera skattasniðgöngu líkt og sjá má í ÚY 310/2008 og ÚY 263/2003 

sem reifaðir eru í kafla 4.1.1. hér að ofan. Að hafa launþega en nefna hann verktaka í bókhaldi 

er aðferð til að komast hjá því að borga launamanni sínum staðgreiðslu og önnur gjöld. Hefur 

það flokkast sem skattasniðganga og hefur verið nefnt gerviverktakar, má þar nefna ÚY 

211/1997 sem lauslega er reifaður í kafla 4.1.1 hér að ofan.  

Hafi maður af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi skýrt ranglega eða villandi frá 

tekjuskattskyldu sinni er heimilt að leggja allt að tífaldri skattfjárhæð af þeim skattstofni sem 

undan var dreginn, þó aldrei lægri en því sem nemur tvöfaldri skattafjárhæð, þó kemur til 

frádráttar það álag sem heimilað er að leggja á skv. 108. gr. tsl. Stórfelld brot af þessu tagi 

varða við 1. mgr. 262. gr. hgl. Sömuleiðis, ef aðili vanrækir að telja til skatts á framtali sínu, 

skv. 1. mgr. og 2. mgr. 109. gr. tsl. Þó að ranglega framsett framtal hafi ekki áhrif á 

tekjuskattstofn er heimilt að sekta viðkomandi, skv. 3. mgr. 109. gr. tsl. Samkvæmt 4. mgr. 

109. gr. tsl. þá gildir það sama um þann sem lætur yfirvöld fá rangar eða villandi upplýsingar 

af skattframtali annarra aðila, enda getur viðkomandi sætt refsingu sem fram kemur í 1. mgr. 

109. gr. tsl.  Líkt og sést í Hrd. 132/2007.  Þar hafði maður ekki talið allar tekjur sínar til 

skatts og taldi dómurinn „brot ákærða í heild stórfelld og því réttilega heimfærð til 1. mgr. 

262. gr. almennra hegningarlaga.“ Ákærði var meðal annars dæmdur sekur fyrir brot á 107. 

gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt- og eignarskatt, sbr. núgildandi 109. gr. tsl. Eins má sjá 

Hrd. 724/2009, þar hafði ákærði gerst sekur um skattalagabrot vegna þriggja félaga sem hann 

stjórnaði. Var þannig farið með eitt félagið, að ákærði taldi ekki fram til skatts fjármuni sem 

skylt er að telja til fram til skatts skv. 1. tl. A-liðar 7. gr. tsl. og var hann því  ákærður vegna 

109. gr. tsl. Annað svipað mál má sjá í Hrd. 653/2011, þar sem ákærði hafði ekki talið fram 

til skatts það sem skyldugt er skv. 1. tl. A-liðar 7. gr.  tsl. Í dómum er um að ræða stórfeld brot 

sem heimfærð eru á bæði 109. gr. tsl. og 262. gr. hgl. og því má telja að í báðum tilvikum sé 

um að ræða skattsvik. Einnig er það refsivert að hafa ætlað sér að brjóta tekjuskattslögin þó 

svo að það hafi ekki gengið upp, skv. 6. mgr. 109. gr. tsl. Hvað  varðar lögaðila, þá er heimilt 

að leggja á þá álag eða sektir þótt brotið megi rekja til vanrækslu eða saknæmis verknað 

fyrirsvars lögaðila eða starfsmanns hans, skv. 7. gr. 109. gr. tsl. 
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5.3 Samantekt  

Í skattsviksskýrslu fjármálaráðherra frá árinu 1993, var bent á, að gera verði skýrari 

greinarmun milli skattsniðgöngu og skattsvika. Því hefur ekki verið framfylgt að mati 

höfundar og samkvæmt skýrslu um umfang skattsvika á Íslandi árið 2004, þá er hugtakið 

skattsvik notað víðar samhengi en áður hefur tíðkast.
77

  

Að skilja muninn á skattahagræðingu og skattasniðgöngu er einfaldara heldur en muninn á 

skattasniðgöngu og skattsvikum. Til skattahagræðingar telst ef heimild er fyrir því í lögum, 

hins vegar ef farið er á skjön við skattalög þá telst það skattasniðganga eða skattsvik. 

Skattasniðganga er brot á 108. gr. tsl. og við henni getur legið sekt í formi álag, sem er 

refsikennd viðurlög. Líkt og sjá má á bæði í úrskurðum yfirskattanefndar og í 

Hæstaréttardómum sem hafa verið reifaðir hér að ofan, þá telst það skattasniðganga þegar 

félög fara á skjön við reglur tekjuskattslaga, oftar en ekki eru það atvik þar sem skattaaðili 

telur sig vera að nýta sér skattahagræðingu, en þegar betur er á litið eru gjörðir hans óheimilar 

samkvæmt skattalögum og fellur því undir skattasniðganga.  

Samkvæmt fordæmum má sjá, að um er að ræða sniðgöngu þegar að gerðir eru 

málamyndagerningar, þegar skattaaðilar reyna að nýta sér rekstrartap félags sem þeir eru að 

sameinast, óvenjuleg viðskipti flokkast líka sem skattasniðganga og sömuleiðis greiðslur sem 

flokka má sem dulinn arð. Hins vegar er um að ræða skattsvik þegar bókhaldsvik eru framin, 

það er að segja, ef skattaaðilar telja ekki fram allar tekjur sínar, eða gefa út ranga eða ógilda 

reikninga með það að markmiði að komast hjá því að borga skatta.  

Um skattsvik er að ræða, þegar þegar skattaaðili vísvitandi, eða af stórkostlegu gáleysi, telur 

ekki fram til skatts það sem honum ber samkvæmt tekjuskattslögum, eða reynir að hagræða 

skattskyldu sinni þannig að hann sé að borgi lægri skatt vísvitandi, þó svo hann geri sér grein 

fyrir að um sé að ræða refsiverðan verknað. Á síðari árum hefur aukist til muna að nýta sér 

erlend viðskipti, með því að fela eignir eða tekjur þar sem skattaeftirlitið er takmarkað og/eða 

því er ábótavant.  

Velta má þá fyrir sér hvort málamyndargerningar og óvenjuleg skipti í viðskiptum teljist sem 

skattsvik en ekki skattasniðganga. Samkvæmt því sem hér hefur komið fram telja dómstólar 

og fræðimenn að um sé að ræða skattasniðgöngu þegar um sé að ræða gerviverktaka og 

óvenjuleg skipti í viðskiptum, þar sem oftast er um smávægileg brot að ræða.  
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 Ingibjörg Ingvadóttir (e.d). Sniðganga í paradís, bls. 37. 



28 

 

6 Niðurstöður 

Skattar eru helsta tekjuöflun ríkja, til að sjá þegnum sínum fyrir almennri þjónustu, svo sem 

heilsugæslu, menntun og lögreglugæslu. Hefur það tíðkast lengi í íslensku samfélagi. Ákvæði 

þess efnis er að finna bæði í Grágás og Jónsbók. Sumir einstaklingar sjá skatta fyrir sér sem 

kvöð. Líkt og kemur í Hrd. 321/2005 þá kjósa menna frekar að halda í eignir sínar heldur enn 

að afhenda þær yfirvöldum í formi skatta. Til að tryggja hlutleysi stjórnvalda má aðeins leggja 

á skatt með lögum, skv. 40. gr. stj.skr. Eins eykur þessi regla réttaröryggi borgaranna. 

Sömuleiðis er afturvirkni skattalaga ekki heimild tekur ákvæði 2. mgr. 77. gr. stj.skr. til þeirra 

reglu.    

Áður en tekjuskattstofn lögaðila er fundinn hafa aðilar heimild til að draga frá tekjum sínum 

allan þann rekstrarkostnað, sem á árinu gengu til að afla tekna, tryggja þær og halda þeim við, 

skv. 1. tl. 31. gr. tsl. Skilyrði fyrir því að nýta sér frádráttarreglur tekjuskattslaga er að um 

atvinnurekstur sé að ræða. Til þess að félög geti talist sem atvinnurekstur þurfa þau að 

uppfylla ákveðin skilyrði, það er, að vera reglubundin, í nokkru umfangi og í þeim tilgangi að 

skila hagnaði.  

Ritgerð þessari er ætlað að greina muninn á milli skattahagræðingar, skattasniðgöngu og 

skattsvika. Lögaðilar líta á skatta sem hver önnur útgjöld og tilgangur félaga sem eru í 

atvinnustarfsemi er að skila hagnaði. Skattahagræðing er aðferð sem lögaðilar nota til lámarka 

skattskyldu sína, en skattasniðganga og skattsvik er ólögmætur verknaður, sem einstaklingar 

og félög stunda til að lámarka skattskyldu sína. Mörkin þar á milli eru ekki alltaf skýr, eins og 

bent hefur verið á, í skattsvikskýrslu árið 1993 kemur fram að það mætti skýra mörkin á milli 

skattsniðgöngu og skattsvika en frekar. Því hefur ekki enn verið fylgt eftir að mati höfundar 

og samkvæmt skýrslu um umfang skattsvika á Íslandi frá árinu 2004, þá er skattsvik notað í 

víðar samhengi en áður hefur verið gert.  

Um er að ræða skattahagræðingu, ef heimild er fyrir gjörningnum í lögum, en ef ekki þá telst 

verknaðurinn skattahagræðing eða skattsvik. Helstu reglur um hvort tilvik telst vera lögmætt 

er að finna í reglugerð nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi og tekjuskattslögum, þá einna helst í 31. gr. og 50. gr. tsl. Má þar nefna að 

tækifærisgjafir teljast til frádráttarbærs kostnaðar, en í ÚY 48/2003 hafnaði yfirskattanefnd að 

um væri að ræða tækisfærisgjöf og því um að ræða skattasniðgöngu. Óvenjuleg skipti teljast 

til skattasniðgöngu, en 57. gr. tsl. tekur til þeirra. Skattayfirvöld hafa sem sagt heimild, til að 

telja mismun á kaupverði og söluverði til tekna, fyrir þann sem hefur hagnað af viðskiptunum. 

Þegar um er að ræða félög þá er oftar en ekki tengjast óvenjuleg skipti í viðskiptum duldum 

arði, það að segja að félög láta af hendi verðmæti, til hluthafa svo hann  greiðir ekki tekjuskatt 
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af þeim, eða ef félag kaupir eign af hluthafa og greiðir óvenjulega hátt verð fyrir hana, má í 

því samhengi nefna Hrd. 325/2005. Félag hækkaði hlutafé sitt og lækkaði það svo strax aftur 

og greiddi hluthöfum í formi skuldabréfa.  Má því segja að sniðganga taki til þeirra atvika,  

sem ekki er heimild fyrir í lögum, að því gefnu að um sé að ræða minni atriði og af gáleysi. Í 

þeim úrskurðum yfirskattanefndar og dómum Hæstaréttar sem reifaðir eru hér á undan, þá 

hafa yfirvöld og dómstólar skilgreint skattasniðgöngu þegar minniháttar brot eiga sér stað og  

í þeim tilgangi, að lámarka skattskyldu sína án þess að brjóta lög.   

Skattsvik nær til þeirra atkvika þegar skattaaðilinn annaðhvort vísvitandi, eða hefði mátt vera 

það ljóst að um væri að ræða ólögmætan verknað. Tilvikin geta verið með þeim hætti að félög 

telja ekki allar tekur sínar fram til skatts, telja fram rekstrarkostnað sem er í raun 

einkakostnaður, eða nýta sér erlend viðskipti til að fela tekjur eða gjöld. Samkvæmt skýrslu 

um umfang skattsvika frá árinu 2004 hefur aukist til muna, að nýta sér aðstoð með erlendum 

viðskiptum og minnkað hefur að telja ekki fram allar skattskyldar tekjur sínar. 

Í stuttu máli, er skattahagræðing lögmæt, skattasniðganga er ólögmæt en refsilaus, oftast ekki 

gerð með þeim ásetningi að stunda skattsvik. Á meðan skattsvik eru lögbrot og refsiverður 

verknaður, sem einstaklingar og lögaðilar stunda annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu 

gáleysi.  
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