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Formáli 

Þessi ritgerð er til BS gráðu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og telst 6 ECTS 

einingar. Leiðbeinandi var Einar Guðbjartsson, dósent, Viðskiptafræðideild. 

Sérstakar þakkir fara til Soffíu Eydísi Björgvinsdóttur hjá KPMG fyrir alla 

upplýsingagjöf sem gerði mér kleift að vinna þessa ritgerð. Jafnframt fær unnusta mín 

miklar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og prófarkalestur. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um leiðréttingarkvöð innskatts og framkomu hennar í ársreikning. 

Skoðað verður hvað leiðréttingarkvöð er, hvaða áhrif hún hefur á fjárhag fyrirtækja og 

hvað lögin hafa að segja um framkomu leiðréttingarkvaðar í ársreikning. 

Litið er á ársreikningalög og alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og skoðað verður 

hvort einhverjar lagagreinar og reglur eigi við um leiðréttingarkvöð innskatts. Einnig er 

spáð í mögulegum úrbótum á núverandi kerfi til að bæta utanumhald 

leiðréttingarkvaðar og jafnframt birtingu hennar í ársreikning.  

Niðurstaðan var sú að ársreikningalög og alþjóðlegir reikningsskilastaðlar hafa bæði 

ákvæði sem segja það að leiðréttingarkvöð eigi að koma fram í ársreikningi félags.  
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um leiðréttingarkvöð innskatts. Í henni verða færð rök fyrir því að 

leiðréttingarkvöð eigi að koma fram í ársreikningi félags. Vitnað verður í ársreikningalög 

og alþjóðlega reikningsstaðla (International Financial Recording Standards) við 

rökfærsluna. Skoðað verður hvaða félög minnast á leiðréttingarkvöð í ársreikning sínum 

nú þegar og hvernig hann er settur fram. Gerð verður tilraun til þess að sýna hvernig 

framsetning á leiðréttingarkvöð gæti verið og mögulega aðferð til að halda utan um 

hana.  

Það má segja að ritgerðinni sé skipt í tvo hluta, sá fyrri snýr að mestu að fræðilega 

efninu sem þarf að vita af við lestur ritgerðarinnar og síðari hlutinn er um ritgerðarefnið 

sjálft þar sem færð verða rök fyrir því að leiðréttingarkvöð eigi að koma fram í 

ársreikning. 

Leiðréttingarkvöð samanstendur af öllum innskatti sem virðisaukaskattskyldur aðili 

greiðir við fjárfestingar í fastafjármunum sem eru nauðsynlegir við sölu á 

virðisaukaskattskyldum vörum og þjónustu. Þessi uppsafnaði innskattur myndar 

skuldbindingu um að nota þennan fastafjármun áfram við sölu á virðisaukaskattskyldum 

vörum og þjónustu. Ef notkun fastafjármunarins breytist á þann hátt að hann er ekki 

lengur nauðsynlegur við söluna þá þarf að leiðrétta allan uppsafnaða innskattinn og 

endurgreiða hann til ríkissjóðs (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

Í fræðilega hlutanum er farið yfir virðisaukaskattskerfið og hvernig 

virðisaukaskatturinn er gerður upp. Jafnframt verður farið yfir þau skráningarform á 

virðisaukaskattskrá sem tengjast efni þessarar ritgerðar. Einnig verður fjallað um hvað 

fastafjármunir eru og útskýrt hvað leiðréttingarkvöð innskatts er. Að lokum verður 

stiklað á stóru um ársreikninga, alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og ríkisskattstjóra. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar er skoðaður IAS 37 (International Accounting Standard) 

sem er hluti af alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum sem snýr að skuldbindingum 

fyrirtækja og hvenær þurfi að birta þær í ársreikningi. Því næst verða ársreikningalög 

skoðuð og gerð verður tilraun til að finna lagagreinar sem eiga við leiðréttingarkvöð. 

Síðari hluti ritgerðarinnar endar á almennum vangaveltum um mögulega breytingu á 
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núverandi kerfi til að ýta undir það að halda utan um leiðréttingarkvöð og birta hana í 

ársreikning. Í lokin eru svo helstu niðurstöður dregnar saman. 
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2 Virðisaukaskattur 

Innheimta virðisaukaskatts hófst þann 1. janúar árið 1990 (Lög um virðisaukaskatt nr. 

50/1988) og er nú ein mesta tekjulind ríkissjóðs. Til að gefa einhverja mynd af því hversu 

hátt hlutfall af tekjum ríkissjóð virðisaukaskattur er, þá er hægt að nefna að skattar á 

vörur og þjónustu, sem eru að mestu leyti virðisaukaskattur, mynda rúmlega 38% af 

tekjum ríkissjóðs (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Virðisaukaskattur innheimtist í gegnum 

neyslu Íslendinga og er þess eðlis að því meiri neysla, því hærri skattgreiðsla. 

Innheimtuaðilar virðisaukaskatts eru þeir sem eru í sjálfstæðri starfsemi með 

virðisaukaskattskylda veltu sem heyrir upp á meira en 1.000.000kr.- á ári hverju. 

Skatturinn leggst á söluverð á vörum eða þjónustu hjá virðisaukaskattskyldum aðilum og 

þannig hækkar verðið sem kaupendur greiða. 

Samkvæmt lögum eru tvö skattþrep, 25,5% og 7%. Almenna skattþrepið er 25,5% og 

heyra flestar vörur undir það. Þær vörur og þjónustur sem bera aðeins 7% eru taldar 

upp í virðisaukaskattslögum. Það sama á við um allt sem er undanþegið virðisaukaskatti. 

Þessu fæst aðeins breytt með lagasetningu (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). 

 

2.1 Útskattur 

Útskattur er sá skattur sem virðisaukaskattskyldur aðili innheimtir af þeim vörum og 

þjónustu sem hann er með til sölu. Það virkar á þann veg að söluaðili ákvarðar verð út 

frá innkaupsverði og þeirri álagningu sem hann telur nauðsynlega. Virðisaukaskatturinn 

er svo lagður á þá tölu (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). Sem dæmi má nefna ef aðili kaupir inn 

vörur fyrir 500kr.- og telur nauðsynlegt að hann þurfi að leggja 500kr.- á þá vöru til að 

eiga fyrir áframhaldandi rekstri þá er komið söluverð upp á 1.000kr.- sem 

virðisaukaskatturinn er lagður á. Miðað við að umrædd vara er í almenna skattþrepinu 

þá leggjast 255kr.- á það verð sem þýðir að verðið sem neytendur borga er 1.255kr.-. 

Þannig fara 1.000kr.- til söluaðilans og 255kr.- til ríkisins.  
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2.2 Innskattur 

Innskattur er sá virðisaukaskattur sem virðisaukaskattskyldir aðilar greiða við kaup á 

vörum og þjónustu (Ríkisskattstjóri, e.d.-d). Ef við gefum okkur það að 

virðisaukaskattskyldur aðili ætli sér að kaupa vöruna sem notuð var sem dæmi í 

kaflanum um útskatt þá er heildar upphæðin sem hann greiðir 1.255kr.-. Eins og áður 

sagði eru 255kr.- af því virðisaukaskattur sem er útskattur seljandans. Þessi 

virðisaukaskattgreiðsla flokkast sem innskattur í bókhaldi kaupandans og afgangurinn er 

innkaupsverð, í þessu tilfelli eru 255kr- innskattur og 1.000kr.- innkaupsverð.  

2.3 Uppgjör virðisaukaskatts 

Almennt á uppgjör á virðisaukaskatti á sér stað á tveggja mánaða fresti. Hver og einn 

virðisaukaskattskyldur aðili þarf að halda utanum heildar útskatt og heildar innskatt fyrir 

hvert tímabil. Þegar uppgjörið er framkvæmt þá er heildar innskattur dreginn frá heildar 

útskatti og mismunurinn myndar annaðhvort skuld eða inneign við ríkissjóð. Sé 

innskattur hærri þá myndast inneign en ef útskattur er hærri þá myndast skuld 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-c). 

Innskattur er dreginn frá útskatti til að koma í veg fyrir tvísköttun. Til einföldunar þá 

er virðisaukaskattgreiðslan eingöngu útskattur fyrirtækja. Þar sem innskattur eins 

fyrirtækis er útskattur annars fyrirtækis þá þarf að draga innskatt frá útskatti. Þannig 

verður aðeins greiddur skattur af þeirri virðisaukningu sem á sér stað við sölu  

(Ríkisskattstjóri, e.d.-d). 

2.4 Skráning á virðisaukaskattsskrá 

Ef aðili er að hefja virðisaukaskattskyldan rekstur þá þarf hann að sækja um skráningu á 

virðisaukaskattskrá til ríkisskattstjóra (Ríkisskattstjóri, e.d.-b). Þegar maður skráir sig er 

sótt um mismunandi skráningarform eftir því hvernig reksturinn er. Þegar kemur að efni 

þessarar ritgerðar þá eru tvö skráningarform sem skipta höfuðmáli, en þau eru sérstök 

skráning og frjáls skráning. Bæði þessi skráningarform tengjast meðhöndlun 

virðisaukaskatts í tengslum við fasteignir.  
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2.4.1 Sérstök skráning vegna byggingar atvinnuhúsnæðis 

Við byggingu húsnæðis þá er mikill virðisaukaskattur greiddur við kaup á allri vinnu og 

byggingarefni. Til að aðili hafi heimild til þess að nýta sér þann innskatt þá þarf að sækja 

um sérstaka skráningu til ríkisskattstjóra. Þetta er aðeins hægt ef verið er að byggja 

atvinnuhúsnæði, en er óháð því hvort aðilinn á lóðina eða hvort hún er á leigu.  

Það sem þarf að fylgja með umsókninni eru ýmsar almennar upplýsingar um 

umsækjandann og húsnæðið sjálft. Jafnframt þarf að fylgja með kaupsamningur milli 

byggingaraðila og kaupanda, yfirlýsing kaupanda um ætluð not hans á fasteigninni og 

loks yfirlýsing frá kaupanda um að hann muni taka yfir alla leiðréttingarkvöð 

fasteignarinnar. 

Þó er hægt að sækja um þetta skráningarform ef enginn kaupandi á fasteigninni er til 

staðar. Þá breytir engu hvort enginn kaupandi hefur fundist eða ef byggingaraðili ætli 

sér að nota fasteignina sjálfur. Þá verður byggingaraðili að bíða þar til í lok fyrsta 

uppgjörstímabils virðisaukaskatts eftir að framkvæmdir hófust (Ríkisskattstjóri, e.d.-b). 

2.4.2 Frjáls skráning vegna útleigu atvinnuhúsnæðis 

Aðili sem hefur atvinnu af því að leigja út atvinnuhúsnæði hefur venjulega ekki heimild 

til að nýta sér innskatt af kostnaði sem hann verður fyrir vegna viðhalds á fasteigninni 

sinni. Hann hefur þann möguleika að sækja um frjálsa skráningu til ríkisskattstjóra. Aðili í 

frjálsri skráningu hefur heimild til að notfæra sér allan innskatt af viðhaldskostnaði á 

fasteigninni. Hann þarf þó að innheimta útskatt af leigugjaldi sínu og leigjendurnir hjá 

honum þurfa að samþykkja það. Ef hann ákveður að breyta notkun á fasteigninni sinni 

þá þarf hann að bakfæra allan innskatt sem hann hefur fært vegna viðhalds 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-b). 

2.5 Ríkisskattstjóri 

Embætti ríkisskattstjóra var stofnað 1. október 1962. Ríkisskattstjóri ber ábyrgð á allri 

eftirfylgni með skattkerfinu (Ríkisskattstjóri, e.d.-e). Embættið skiptist í fjögur svið, þar á 

meðal er atvinnurekstrarsvið sem sér meðal annars um öll mál sem tengjast 

virðisaukaskatti (Ríkisskattstjóri, e.d.-f). 
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3 Fastafjármunir 

Ársreikningalög flokka allar eignir sem áætlað er að eiga til lengri tíma sem 

fastafjármuni. Sem dæmi um fastafjármuni er hægt að nefna land, fasteignir, bíla, vélar, 

tæki og kröfur sem fást greiddar yfir lengri tíma en eitt ár (Lög um ársreikninga nr. 

3/2006). 

4 Leiðréttingarkvöð innskatts 

Leiðréttingarkvöð samanstendur af öllum þeim innskatt sem hefur verið bókfærður í 

tengslum við fjárfestingu í fastafjármunum. Með fjárfestingu í fastafjármunum er t.d. átt 

við almennt viðhald, byggingu, viðbyggingu. Til að mega bókfæra innskatt vegna 

fjárfestinga í fastafjármunum þá verður sá fastafjármunur að vera nauðsynlegur til að 

selja virðisaukaskattskyldar vörur eða þjónustu. Leiðréttingarkvöðin birtist á þann hátt 

að ef notkun á fastafjármun, sem búið er að nýta einhvern innskatt vegna fjárfestingar í 

honum, breytist á þann hátt að hann er ekki lengur nauðsynlegur við sölu á 

virðisaukaskattskyldum vörum og þjónustu þá þarf að bakfæra allan innskattinn sem 

hefur verið bókfærður í tengslum við fjárfestingar í þeim fastafjármun. Þessi bakfærsla 

þarf að eiga sér stað á sama uppgjörstímabili og notkunarbreytingin á sér stað 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Með bakfærslu er átt við að lækka uppsafnaðan innskatt og 

lægri innskattur þýðir að virðisaukaskattgreiðslan hækkar.  

4.1 Leiðréttingarkvöð í tengslum við fasteignir 

Eigandi fasteignar hefur rétt á því að færa innskatt af öllu í tengslum við viðhald, 

nýbyggingu, endurbyggingu og endurbóta. Hann á að halda utanum þann innskatt þar 

sem ef notkun á fasteigninni breytist á þann hátt að hún er ekki lengur nauðsynlegur 

hluti af sölu á virðisaukaskattskyldum vörum og þjónustu þarf að leiðrétta þennan 

innskatt strax á því tímabili sem forsendubreytingin á sér stað. Notkun sem er ekki 

virðisaukaskattskyld er t.d. útleiga án virðisaukaskatts. Við sölu á fasteign þá þarf 

annaðhvort að leiðrétta innskattinn eða kaupandinn þarf að taka yfir 

leiðréttingarkvöðina ef hann er fær um það. 
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 Leiðréttingarkvöð á fasteignum afskrifast á 20 árum. 20 ára afskriftartímabil 

þýðir 5% afskrift á ári. En ef forsendur breytast innan árs þá er miðað við 0,42% afskrift á 

mánuði. Leiðréttingarkvöð helst jafnframt í hendur við byggingarvísitölu og því hækkar 

hún og lækkar með henni (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

4.2 Leiðréttingarkvöð í tengslum við aðra fastafjármuni 

Þegar talað er um aðra fastafjármuni í þessum kafla er átt við alla fastafjármuni nema 

fasteignir. Það eru t.d. bílar, vélar, tæki, áhöld, innréttingar og í raun allir fastafjármunir 

sem eru nauðsynlegir við sölu á virðisaukaskattskyldri vöru og þjónustu. Þegar kemur að 

leiðréttingarkvöð eru í raun sömu reglur til staðar og eru í kringum fasteignirnar. Bílar 

hafa þó einhverja nánari skilgreiningu á hverjir geta borið leiðréttingarkvöð, sem dæmi 

er ekki hægt að láta fólksbíl bera leiðréttingarkvöð heldur á það við um jeppa, 

skutbifreiðir og hópferðabifreiðir. 

Enn er sú regla til staðar að bakfæra þarf innskattinn þegar notkun á 

fastafjármuninum breytist á þann hátt að hann er ekki lengur nauðsynlegur við sölu á 

virðisaukaskattskyldri vöru eða þjónustu. Sem dæmi má nefna ef bifreið er tekin til 

persónulegra nota. 

Ólíkt fasteignum þá afskrifast leiðréttingarkvöðin af öðrum fastafjármunum á 5 

árum. 5 ára afskriftartímabil þýðir 20% afskrift á ári og ef tímabilið er minna en ár þá er 

miðað við 1,67% á mánuði. Líkt og með fasteignir þá þarf einnig að taka tillit til 

byggingarvísitölu (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

4.3 Yfirtaka á leiðréttingarkvöð 

Við kaup á fasteign er sá möguleiki til staðar að kaupandinn yfirtekur 

leiðréttingarkvöðina. Til að hann hafi þá heimild þá verður hann að vera í 

virðisaukaskattskyldum rekstri hann þarf að nota fasteignina sem nauðsynlegan lið í sölu 

á virðisaukaskattskyldri vöru eða þjónustu. Það þarf einnig að skoða frádráttarrétt 

kaupanda, en ef hann er minni en hjá seljanda getur kaupandi aðeins tekið yfir 

leiðréttingarkvöð sem nemur leiðréttingarhlutfalli hans. Seljandi þarf þá að bakfæra 

mismuninn. En ef kaupandi með jafn háan eða hærri leiðréttingarrétt þá getur hann 

tekið yfir alla leiðréttingarkvöðina og seljandi er þá laus allra mála. Seljandinn þarf að 
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tilkynna ríkisskattstjóra um yfirtöku kaupanda á leiðréttingarkvöð með því að leggja 

fram yfirlýsingu kaupanda (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

4.4 Dæmi um útreikning á leiðréttingarkvöð 

Aðili sem er að reka verslun sem á fasteignina sem verslunin er í ákveður að byggja við 

húsnæðið. Innskatturinn sem er bókaður við þá aðgerð er 1.500.000kr.- og er 

samviskusamlega færður í bókhaldið.  5 árum síðar er fasteignin seld til aðila sem hefur 

engan frádráttarrétt og því þarf seljandinn að leiðrétta innskattinn. Ef miðað er við að 

viðbyggingin var byggð í janúar 2010 og salan á sér stað í janúar 2014 þá hefur 

byggingarvísitalan hækkað úr 501,1 í 596,3 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Það þýðir að 

upphaflega leiðréttingarkvöðin hafði hækkað úr 1.500.000kr.- í 1.784.973kr.- (1.500.000 

/ 501,1 * 596,3). Af því að 5 ár eru liðin þarf að afskrifa 25% af þeirri fjárhæð sem þýðir 

að leiðréttingarkvöðin er orðin 1.338.729kr.- og þá upphæð þarf seljandinn að bakfæra 

á innskattsreikninginn sinn á þessu uppgjörstímabili. 

5 Ársreikningur 

Ársreikningur sýnir fjárhagslega stöðu félags og afkomu þess á þeim tíma þegar hann er 

gefinn út (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). Ársreikningalög segja að stjórn og 

framkvæmdastjóri félags bera ábyrgð á gerð ársreiknings fyrir hvert og eitt reikningsár. 

Ef félag hefur ekki stjórn þá bera allir félagsaðilar sameiginlega ábyrgð á því að semja 

ársreikning. Ársreikningur á að mynda eina heild og eftirfarandi þættir eiga að vera hluti 

af honum: 

 Rekstrarreikningur 

 Efnahagsreikningur 

 Sjóðstreymi 

 Skýrsla stjórnar 

 Áritun endurskoðanda 
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Fjármálaráðherra setur reglur um hvernig á að setja upp rekstrarreikning og 

efnahagsreikning. Sú regla er til staðar að félög eiga að setja upp ársreikning sinn á sama 

hátt og þau gerðu árið áður nema ef sérstakar ástæður liggja að baki sem verður að 

rökstyðja í ársreikning. Ársreikningar eiga að vera gerðir í samræmi við ársreikningalög 

og þurfa að gefa glögga mynd af stöðu félagsins. Reglugerð nr.1606/2002 frá 

Evrópuþinginu og ráðinu segir jafnframt að þau félög sem eru skráð í kauphöll þurfa að 

beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð ársreiknings (Lög um ársreikninga nr. 

3/2006). 

6 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar (IFRS) 

Þegar reglugerð nr. 181/2006 var samþykkt þá öðlaðist reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 1606/2002 lagalegt gildi hér á landi. Með þeirri samþykkt voru þau félög sem 

voru með hlutabréf eða skuldabréf skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði skyld til að 

gera samstæðureikningsskil í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). 

Markmið alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna er að samræma reikningsskilaaðferðir og 

þær upplýsingar sem eru birtar í ársreikning. Þannig verður auðveldara að bera saman 

félög, þó svo að þau séu stödd í sitt hvoru landinu (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

7 Leiðréttingarkvöð innskatts í ársreikning 

Þegar ársreikningar íslenskra félaga eru skoðaðir þá er ekki mikið minnst á 

leiðréttingarkvöð. Reginn hf. er félag sem á ógrynni fasteigna, m.a. Smáralind og þeir 

gefa upp leiðréttingarkvöðina sína í ársreikning sínum, en hún hljóðar upp á 1.115 

milljón krónur og 912 milljónir árið áður (Reginn, 2013). En Reitir, félagið sem á 

Kringluna og fleiri fasteignir minnist ekki á leiðréttingarkvöð (Reitir fasteignafélag, 

2011). N1 er annað félag sem ætti að öllum líkindum að vera með einhverja uppsafnaða 

leiðréttingarkvöð en þeir minnast heldur ekki á hana (N1, 2013). Sé miðað við þessi þrjú 

félög er þetta ekki eitthvað sem félög á Íslandi meta sem eitthvað sem verður að koma 

fram í samstæðureikningsskilum þeirra.  
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7.1 International Accounting Standard (IAS) 37 – Skuldbindingar, óvissar 
skuldir og óvissar eignir 

IAS 37 er hluti af alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (IFRS) og fjallar um skuldbindingar, 

óvissar skuldir og óvissar eignir. Eitt af markmiðum IAS 37 er að passa upp á að 

viðeigandi aðferðir eru notaðar við mat á skuldbindingum félags og að tryggja að nægar 

upplýsingar um þær skuldbindingar komi fram í skýringum ársreiknings (European 

Commission, 2009). 

7.1.1 Óvissar skuldir 

Það eru þrjár skilgreiningar á óvissri skuld samkvæmt IAS 37 (10. málsgrein IAS 37), en 

þær eru: 

Skuldbinding sem verður til vegna atburða í fortíðinni og gæti mögulega 
komið til greiðslu seinna en aðeins vegna atburða sem eru ekki að fullu undir 
stjórn félagsins. 

Skuldbinding sem er til staðar en mun ólíklega leiða til þess að nokkuð 
útstreymi fjármuna muni eiga sér stað. 

Ekki er mögulegt að meta upphæð skuldarinnar með áreiðanlegum hætti 
(European Commission, 2009). 

Fram kemur í IAS 37 að óvissar skuldir eiga ekki að vera hluti af efnahagsreikning 

félags. Þær eiga þó að vera hluti af ársreikning og eiga að vera taldar fram í skýringum. 

Sé það metið sem svo að líkurnar á útstreymi fjármagns eru mjög litlar þá má sleppa því 

að telja óvissa skuld fram (European Commission, 2009). 

7.1.2 Leiðréttingarkvöð sem óviss skuld 

Leiðréttingarkvöð innskatts gæti vel flokkast sem óviss skuld. Leiðréttingarkvöð myndar 

skuldbindingu gagnvart ríkissjóð. Það er hægt að meta upphæð skuldarinnar og hún 

gæti komið til greiðslu á einhverjum tímapunkti. Einnig þarf ekki að vera að félagið fái að 

stjórna hvort eða hvenær leiðréttingarkvöðin komi til greiðslu (European Commission, 

2009). 

Sem dæmi má nefna ef félag neyðist til að selja fasteign sína og sá eini sem er 

tilbúinn að kaupa hana er ekki í virðisaukaskattskyldum rekstri þá eru komnar upp 
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aðstæður þar sem félagið þarf að greiða kvöðina án þess að hafa nokkuð um það að 

segja. 

Leiðréttingarkvöð uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að geta flokkast sem óviss skuld. 

Þó er þetta skilgreiningaratriði og því þarf ekki að vera að eitt félag túlki þetta á sama 

hátt og næsta félag.  

7.2 Ársreikningalög 

Ársreikningalögin eru ekki eins skýr og IFRS staðlarnir þegar kemur að því hvaða 

skuldbindingar eiga að vera gefnar upp í ársreikning. Það er þó hægt að finna eitthvað, 

sem dæmi má nefna B-lið, 3 tölul. 11.gr.: 

taka tillit til allra skulda sem myndast kunna á reikningsárinu eða í tengslum 
við fyrri reikningsár [letri breytt hér] jafnvel þótt slíkt komi fyrst í ljós eftir lok 
reikningsárs en áður en ársreikningur er saminn; enn fremur er heimilt að 
taka tillit til allra fyrirsjáanlegra skulda og tapa sem myndast kunna á 
reikningsárinu eða vegna fyrri reikningsára, jafnvel þótt slíkt komi fyrst í ljós 
eftir lok reikningsárs en áður en ársreikningur er saminn (Lög um 
ársreikninga nr. 3/2006)... 

11. grein ársreikningalaga fjallar um grunnforsendur við gerð ársreiknings og þar er 

talað um að taka tillit til allra skulda sem kunna að myndast á árinu (Lög um ársreikninga 

nr. 3/2006). Þar sem leiðréttingarkvöð er lítið meira en skuld við ríkissjóð er vel hægt að 

færa rök fyrir því að leiðréttingarkvöð þurfi að koma fram í ársreikning. 

Önnur grein er til staðar sem mælir með framtalningu leiðréttingarkvaðar í 

ársreikning, en það er 3.mgr.52.gr.: 

Veita skal upplýsingar um heildarfjárhæðir lífeyris-, ábyrgðar- og 
tryggingarskuldbindinga, seld viðskiptabréf og aðrar fjárskuldbindingar sem 
eru ekki tilfærðar í efnahagsreikningi, að því leyti sem það skiptir máli við 
mat á fjárhagsstöðu. Skuldbindingar gagnvart móðurfélagi og dótturfélögum 
þess skal tilgreina sérstaklega (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Hér er þó það vandamál til staðar að það þarf að meta hvort þetta hafi áhrif á 

fjárhagsstöðu fyrirtækis og ekki er víst hvort allir eru á sama máli um það. En þar sem 

þessi greiðsla getur komið upp við sölu á fastafjármun þá hlýtur hún að skipta máli 

þegar meta á fjárhagsstöðu fyrirtækis.  
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7.2.1 Áhrif leiðréttingarkvaðar á fjárhagsstöðu 

Leiðréttingarkvöð innskatts hefur viss áhrif á fjárhagsstöðu félags. Sá möguleiki er til 

staðar að þær aðstæður komi upp að það þurfi að greiða hana og það er ekki víst að 

félagið geti ákvarðað hvort eða hvenær sú greiðsla muni eiga sér stað. Sem dæmi má 

nefna ef félag þarf að stækka við sig og ákveður því að selja fasteignina sína þá er ekki 

hægt að treysta á það að kaupandinn geti tekið yfir alla leiðréttingarkvöðina. Ef sá aðili 

er ekki í virðisaukaskattskyldum rekstri þá neyðist félagið til að annaðhvort greiða 

leiðréttingarkvöðina eða hætta við söluna. Þannig getur leiðréttingarkvöð vissulega haft 

áhrif á fjárhagsstöðu félags og aðrar rekstrarlegar ákvarðanir. 

7.3 Hvort á að fylgja IFRS stöðlunum eða ársreikningalögum? 

Þegar kemur að gerð ársreiknings þá er spurning hvort félag á að fylgja IFRS stöðlunum 

eða ársreikningalögum. Viss félög eru skyld til að nota alþjóðlegu reikningsskilastaðlana 

en það eru félögin sem hafa verðbréf hjá sér skráð á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Önnur félög hafa þann möguleika að velja á milli. Í 92. grein ársreikningalaga kemur 

fram að félög hafa heimild til að velja hvort þau ætli að nýta sér alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana eða ársreikningalögin við gerð ársreiknings. Í 93. grein 

ársreikningalaga kemur fram að félög sem eru skyld eða kjósi að nýta sér alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana við gerð ársreiknings eigi að fylgja þeim að öllu leyti (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006). 

7.4 Ríkisskattstjóri 

Ríkisskattstjóri er ekki í neinum vafa um hvort leiðréttingarkvöð innskatts eigi að koma 

fram í ársreikningi og á heimasíðu ríkisskattstjóra stendur orðrétt: „Skattaðilum ber að 

halda utan um fjárhæð og eftirstöðvar leiðréttingarkvaðar og færa þá fjárhæð í 

ársreikninga.“ (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

8 Umræða 

8.1 Leiðréttingarkvöð í bókhaldi 

Til að félag geti birt hver leiðréttingarkvöð sín er í ársreikning þá þarf það að vita hversu 

mikil hún er. Það getur verið erfitt að halda rétt bókhald yfir leiðréttingarkvöð og þá sér í 



 

19 

lagi í tilfelli fasteigna. Þar sem hún afskrifast á mjög löngum tíma þá getur þurft að taka 

tillit til tímans sem fasteignin var í eigu annars aðila.  

Eins og staðan er í dag er ekki mikil vitund um leiðréttingarkvöð og því eru ekki allir 

sem eiga að halda utanum leiðréttingarkvöðina sína að gera það. Margir hverjir halda að 

leiðréttingarkvöð eigi bara við um félög sem eru í frjálsri eða sérstakri skráningu í 

virðisaukaskattskrá en staðreyndin er sú að þetta á við um alla aðila sem eiga og nota 

fastafjármuni í virðisaukaskattskyldum rekstri (Soffía Eydís Björgvinsdóttir, hdl, munnleg 

heimild, 10. febrúar 2014). 

Það er ekki til nein samræmd bókhaldsaðferð fyrir leiðréttingarkvöð. Þar sem 

leiðréttingarkvöð fylgir hverri eign fyrir sig þá auðveldar samræmd bókhaldsaðferð allar 

yfirtökur á  leiðréttingarkvöð við kaup á fasteign. Bæði kaupandi og seljandi myndu 

græða á því að samræma bókhaldsaðferðina þar sem bókhaldið yrði mun áreiðanlegara. 

Ef kaupandi fasteignar getur treyst á það að rétt hafi verið haldið utan um 

leiðréttingarkvöðina myndi hann verða tilbúnari til að taka yfir hana þar mögulegar 

deilur við ríkisskattstjóra yrðu alveg afstýrðar. Seljandi hagnast síðan af því að þurfa ekki 

að greiða alla leiðréttingarkvöðina á einu bretti til ríkisins. Þetta hefur þó ekki áhrif á 

sölur þar sem kaupandi er ekki virðisaukaskattskyldur. 

Þar sem leiðréttingarkvöð getur mjög auðveldlega orðið að hærri upphæð en mörg 

lítil fyrirtæki ráða við að greiða á einu bretti þá skiptir miklu máli að vita hversu há 

leiðréttingarkvöðin er og hvaða aðstæður gera það að verkum að það þurfi að greiða 

hana. Að þurfa að fara í gegnum bókhald síðustu ára til að púsla saman hver 

leiðréttingarkvöð félags er er mjög tímafrek aðgerð, sér í lagi þegar um er að ræða 

fasteignir vegna langs afskriftartíma. Þar sem leiðréttingin þarf að eiga sér stað á sama 

tímabili og breytingin á notkun fasteignarinnar á sér stað er ekki mikið svigrúm fyrir það 

að skoða bókhald mörg á aftur í tímann. Sé leiðréttingin ekki greidd á réttum tíma þá 

reiknast dráttarvextir á þá fjárhæð (Ríkisskattstjóri, e.d.-c) og þannig getur þetta orðið 

að mjög hárri upphæð sem þarf að greiða. 

8.2 Möguleg aðferð til að halda utan um leiðréttingarkvöð 

Ef það ætti að koma upp kerfi sem sæi til þess að fleiri aðilar héldu utan um 

leiðréttingarkvöðina sína þá þyrfti ríkið að grípa til aðgerða. Sem dæmi gæti 

ríkisskattstjóri komið upp skrá yfir fastafjármunina hjá öllum sem væru skráðir í 
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virðisaukaskattskrá. Grunnhugmyndin er sú að við hvert uppgjör á virðisaukaskatt þá 

þyrfti að tilkynna hversu mikið af bókfærðum innskatti eigi að flokkast sem 

leiðréttingarkvöð og jafnframt hvaða eign hún tilheyrir. 

Hver og ein fasteign notuð í atvinnurekstri þyrfti að fá úthlutað númer, 

grunnhugmyndin ekkert ósvipuð bílnúmerum, frá ríkisskattstjóra. Hvert númer 

inniheldur allar upplýsingar sem viðkoma ríkisskattstjóra, þar á meðal hversu há 

leiðréttingarkvöð hvílir á eigninni. Þá er eigandi fasteignarinnar skráður fyrir því númeri 

hjá ríkisskattstjóra og hann ber ábyrgð á því að tilkynna alla leiðréttingarkvöð vegna 

þeirrar fasteignar til ríkisskattstjóra með hverju uppgjöri á virðisaukaskatti. Þannig væri 

ríkisskattstjóri með alla leiðréttingarkvöð á hverri fasteign fyrir sig í skrám hjá sér. Við 

sölu fasteignar væri númerið þá flutt á nýjan eiganda ásamt leiðréttingarkvöðinni ef 

hann er fær um að taka yfir hana. 

Þessi aðgerð myndi gefa ríkisskattstjóra mikla yfirsýn yfir alla leiðréttingarkvöð í 

samfélaginu ásamt því að auðveldara væri að sjá hvort einhver væri að koma sér undan 

því að greiða skatt út af einhverri ástæðu. Þessi aðgerð myndi kosta talsverðan tíma og 

pening þó svo að tölvukerfið sem er nauðsynlegt með þessu þyrfti ekki að vera flókið. 

Mesta vinnan færi í það að safna saman þessum upplýsingum sem þarf til að gera þetta 

mögulegt og því spurning hvað heildarkostnaðurinn við þetta yrði og hvort eða hvenær 

þetta myndi borga sig. 

8.3 Framsetning í ársreikning 

Ekki er til neitt fast form yfir hvernig framsetning leiðréttingarkvaðar í ársreikning á að 

vera. Sem dæmi setur Reginn hf. hana fram í mjög einföldu textaformi, þar sem nefnt er 

hversu há leiðréttingarkvöðin er, hvað hún var á árinu áður og að lokum er útskýrt að 

það þurfi ekki að greiða þetta nema ef notkunin á fasteigninni breytist (Reginn, 2013). 

Snyrtileg framsetning á leiðréttingarkvöð væri í töflu, eitthvað í líkingu við töflu 1, hér 

að neðan. 
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Tafla 1: Möguleg uppsetning á leiðréttingarkvöð í ársreikning 

Fasteignir Bifreiðar Vélar og tæki Aðrir fastafjármunir

Staða 1/1 xxx xxx xxx xxx

Ný leiðréttingarkvöð +xxx +xxx +xxx +xxx

Selt/Greitt/Niðurfellt -xxx -xxx -xxx -xxx

Afskrifað á árinu -xxx -xxx -xxx -xxx

Breyting v/ byggingarvísitölu +/-xxx +/-xxx +/-xxx +/-xxx

Staða 31/12 xxx xxx xxx xxx  

Staða 1/1 er staðan í upphafi árs. Ný leiðréttingarkvöð er það sem hefur bæst við á 

árinu. Selt/Greitt/Niðurfellt er sú kvöð sem er ekki lengur til greiðslu vegna sölu, greiðslu 

eða niðurfellingu. Afskrifað á árinu segir til um það sem var afskrifað á árinu og loks 

breyting v/ byggingarvísitölu er hækkun eða lækkun á leiðréttingarkvöð vegna breytingu 

á byggingarvísitölu. Þetta er svo allt lagt saman og út kemur staðan á leiðréttingarkvöð í 

lok árs. Þar sem þetta er sett upp í töfluformi er mjög lítið mál að skipta upp 

fastafjármunum eftir tegund og þannig verður upplýsingagjöfin enn ítarlegri.  

8.4 Samantekt 

Til að meta fjárhagsstöðu félags á að vera nóg að skoða ársreikning þess. Þar eiga að 

koma fram allar upplýsingar sem tilvonandi fjárfestir eða núverandi hluthafi þarf að vita 

til að geta tekið upplýsta ákvörðun um hvort á að kaupa eða selja hluti í þessu félagi. Til 

að ársreikningur gefi sem réttasta mynd af félaginu þá þurfa nær allar stærðir að koma 

fram í honum, þó svo að útgefendur ársreikningsins meti sem svo að þær séu ólíklegar 

til að hafa áhrif á reksturinn. 

Leiðréttingarkvöð er eitthvað sem er auðvelt að líta á sem stærð sem skiptir engu 

máli og að hún eigi ekki heima í ársreikning og svo lengi sem ekkert breytist í rekstrinum 

er ekki erfitt að færa rök fyrir því. En þó svo að áætlunin segir að það eigi ekki að breyta 

neinu næstu árin þá þýðir það ekki að hægt sé að treysta á það að hún gangi eftir. Þar 

sem það er staðreynd að ekki allar áætlanir ganga upp þá er ekki viðeigandi að sleppa 

því að birta tölur í ársreikning þó svo að þær koma ekki til með að hafa nein áhrif ef sú 

áætlun gengur upp. 

11. og 52. grein ársreikningalaga eru lagagreinar sem vel geta átt við 

leiðréttingarkvöð og segja að allar skuldir sem geta haft áhrif á fjárhagsstöðu fyrirtækja 

þurfi að koma fram í ársreikning. 10 málsgrein reikningsskilastaðalsins IAS 37 skilgreinir 
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óvissar skuldir og leiðréttingarkvöð getur vel flokkast sem óviss skuld. Í þeim staðli 

kemur einnig fram að þó svo að það þurfi ekki að hafa óvissar skuldir sem hluta af 

ársreikning þá þarf þó að telja þær fram í skýringum. 

Miðað við þetta er ekki erfitt að færa rök fyrir því að leiðréttingarkvöð innskatts eigi 

að koma fram í ársreikning. En þar sem þetta eru allt túlkunaratriði þá er skiljanlegt að 

ekki allir gefi upp upphæð leiðréttingarkvaðar í ársreikning sínum. 

9 Lokaorð 

Umræðukaflinn snýr að mögulegum breytingum á kerfinu  sem gætu hjálpað við 

utanumhald á leiðréttingarkvöð og möguleg framsetning á leiðréttingarkvöð er sett 

fram. Þó eru þetta allt vangaveltur og alls ekki eini möguleikinn í stöðunni. Þó er víst að 

ef einhver raunverulegur vilji er til staðar að koma leiðréttingarkvöð í ársreikninga þá er 

ekki nóg að sitja og bíða. Ríkisskattstjóri er ekki í neinum vafa um að þetta eigi að koma 

fram í ársreikningi og miðað við ástandið á atvinnumarkaðnum þá þarf hann að gera þá 

skoðun skýrari og koma á fót refsiaðgerðum ef upp kemst að fyrirtæki hefur uppsafnaða 

leiðréttingarkvöð sem það er ekki að birta í ársreikningum sínum.  

En eins og staðan er í dag þá er það túlkunaratriði hvort leiðréttingarkvöð sé eitthvað 

sem eigi að koma fram í ársreikning og fer það allt eftir því hversu líklegt félag metur 

það að leiðréttingarkvöðin muni koma til greiðslu.  
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