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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að útskýra helstu reglur er varða skattlagningu 
söluhagnaðar hinna ýmsu eigna og álitaefni sem sprottið geta upp varðandi 
umrædda skattlagningu. Í öðrum kafla ritgerðarinnar gerir höfundur, samhengisins 
vegna, grein fyrir því hvað felst í hugtakinu skattur. Í þriðja kafla er síðan stuttlega 
fjallað um það hvaða tekjur teljast skattskyldar, hvernig þær tekjur skiptast upp í 
mismunandi flokka og hvert sé skatthlutfall hvers flokks um sig. Einn flokkur þessara 
skattskyldu tekna er söluhagnaður eigna og er fjórði kafli ritgerðarinnar af þeim 
sökum tileinkaður umfjöllun um söluhagnað og skattlagningu hans. Í fimmta kafla er 
loks fjallað um það hvenær, og ef svo er hvernig, hægt sé að nýta tap á móti hagnaði 
sams konar eigna til að lækka skattgreiðslur, sbr. 24. gr. tekjuskattslaganna. 
Dómstólar og skattyfirvöld hafa túlkað skilyrði frádráttarheimildar 24. gr. 
tekjuskattslaganna þröngt og verða til að mynda eignir að vera nákvæmlega sams 
konar til að heimilt sé að nýta frádráttarheimildina. Þá tekur höfundur til skoðunar 
nýlega breytingu á tekjuskattslögunum er varðar skattlagningu hagnaðar af 
afleiðuviðskiptum og hvaða skattalegu áhrif umrædd breyting hefur. Fyrir breytinguna 
gat raunveruleikinn verið sá að nettóhagnaður af ákveðnum afleiðuviðskiptum var í 
raun enginn en skattlagning umtalsverð engu að síður. Síðasti hluti fimmta kafla er 
síðan tileinkaður umfjöllun um skattalega meðferð tekna af hlutdeildarskírteinum. Í 
sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar fer höfundur yfir það hvernig söluhagnaður hefur 
áhrif á skipulagningu og skiptingu félaga. Sérstök umfjöllun er um hvort möguleiki sé 
á skattasniðgöngu við skiptingu félaga en skattyfirvöld hafa talið svo geta verið þegar 
tilgangurinn er einungis að spara skattgreiðslur. 
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Abstract 

The main objective of this thesis is to explain the basic rules relating to the taxation 
of capital gains of the various assets and issues that concerns it. In the second 
chapter of the thesis the author explains the concept of tax. The third chapter is 
dedicated to what is considered taxable income, how it is divided up into different 
categories and what the tax rate for each class is. Capital gains is one group of 
taxable income and the fourth chapter is dedicated to the discussion of capital gains 
and the taxation of it. The fifth chapter finally discusses how losses can be used to 
lower tax payments. Courts and tax authorities have interpreted narrowly the 
deduction authorization requirements of Article 24 of the Icelandic Income Tax Act 
and for example assets have to be exactly identical in order to exercise the 
deduction authorization. Furthermore, the author examined recent changes in tax 
laws regarding the taxation of profits from derivatives and the tax effect these 
changes have. Income from derivatives is now considered capital gains instead of 
interest, so before the amendment the taxation could be significant though the net 
profit was none. The last part of the fifth chapter is devoted to a discussion of the tax 
treatment of income from the companies. In the final chapter, the author discusses 
how capital gains affect the organization and division of companies. Special 
consideration will be about whether there is a possibility of tax avoidance with the 
division and tax authorities have thought so can be when the purpose is only to save 
tax payments.  
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1. Inngangur 

Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar er söluhagnaður eigna og skattlagning hans. Í 

upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um hugtakið skatt. Í framhaldinu mun höfundur 

gera grein fyrir skiptingu tekna og mismunandi skattlagningu þeirra eftir því hvaða 

flokki þær tilheyra. Einn þessara flokka eru fjármagnstekjur og fellur söluhagnaður 

eigna þar undir, en fjallað verður stuttlega um það hver munurinn sé á því að tekjur 

teljist til fjármagnstekna eða einhvers annars tekjuflokkar. Þessi umfjöllun leiðir 

lesandann síðan að meginefni ritgerðarinnar, sem líkt og áður greinir, er 

söluhagnaður eigna og skattlagning hans. 

 Skattlagning söluhagnaðar hefur ýmsa fróðlega fleti. Það sem hefur einkennt 

skattlagningu söluhagnaðar eigna í gegnum tíðina er sú staðreynd að 

tekjuskattsprósentan hefur verið lægri á söluhagnað heldur en þegar um venjulegar 

launatekjur eða tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi er að ræða. Fjallað 

verður um það hvernig söluhagnaður eigna er reiknaður út og verður í því samhengi 

meðal annars útskýrt hvað teljist vera sala í skilningi laga um tekjuskatt, nr. 90/2003 

(hér eftir tekjuskattslög). Þá verður farið út í það hvað fyrningar eigna fela í sér og 

hvaða áhrif fyrningarnar hafa þegar það kemur að skattlagningu söluhagnaðarins. 

Einnig verður stiklað á stóru um helstu atriði er varða dreifingu og frestun 

söluhagnaðar. Þá gilda ýmsar sérreglur um söluhagnað ákveðinna eigna og má þar 

helst nefna bújarðir, aflaheimildir, íbúðarhúsnæði, lausafé og hlutir og hlutabréf en 

leiða má sterk rök að því að umræddar sérreglur hafi verið gerðar með hagsmuni 

seljanda að leiðarljósi. 

Skattaðila getur verið heimilt að nýta sölutap á móti hagnaði af sölu sams 

konar eigna á sama ári. Það er þó ekki eins auðvelt og margir halda að fá að nýta 

þessa frádráttarheimild, en dómstólar og skattayfirvöld hafa túlkað heimildina mjög 

þröngt. Margir stórir dómar og úrskurðir hafa fallið, þar sem megin deiluefnið er 

nýting taps. Dæmi eru um að dómarnir hafi falið í sér refsiábyrgð og sýnir það 

glögglega að um alvarleg mál er að ræða sem varða mikla fjármuni. Sérstök áhersla 

verður þó lögð á nýlega breytingu á tekjuskattslögunum er varðar skattalega meðferð 

tekna af afleiðuviðskiptum og verða reifaðir dómar og úrskurðir yfirskattanefndar til 

að skýra út hvaða miklu áhrif umrædd breyting hefur haft í för með sér. Lokakafli 

umfjöllunarinnar um sölutap verður tileinkaður reglum er gilda um skattalega meðferð 
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tekna af hlutdeildarskírteinum, en þar verður meðal annars skoðað hvort einhverjar 

frádráttarheimildir séu til staðar. 

Síðasti hluti ritgerðarinnar fjallar loks um það hvernig söluhagnaður hefur áhrif 

á skiptingu og skipulagningu félaga. Skattalega séð er hagstæðara fyrir félög að vera 

með eitt eignarhaldsfélag og reksturinn síðan í nokkrum mismunandi félögum, því þá 

getur eignarhaldsfélagið selt ákveðinn rekstur með því að selja út hluta í formi 

dótturfélags í stað eigna. Þá hefur félögum verið skipt upp, einungis í þeim tilgangi 

að spara skattgreiðslur, en skattyfirvöld hafa talið slíkar ráðstafanir geta falið í sér 

ólögmæta skattasniðgöngu.  
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2. Hugtakið skattur 

Jónatan Þórmundsson skilgreinir skattahugtakið á eftirfarandi hátt:  

Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga 
eða lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun 
ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds 
endurgjalds frá hinu opinbera.1 

Út frá skilgreiningu þessari má lesa, að skattur sé greiðsla sem þegnum ríkisins er 

skylt að greiða til hins opinbera. Með þessu er þá líklega átt við að skattgreiðslur 

renni til ríkis eða sveitarfélaga.2  

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.), hefur að geyma 

ákvæði er varða skattlagningu. Í 40. gr. stjskr. kemur meðal annars fram að engan 

skatt megi á leggja né breyta né af taka nema með lögum. Þá kemur einnig fram í 1. 

mgr. 77. gr. stjskr. að skattamál skulu skipuð með lögum og að ekki megi framselja 

skattlagningarvald til hins opinbera. Í 2. mgr. 77. gr. er síðan lagt bann við 

skattlagningu, ef hún var ekki heimil samkvæmt lögum þegar þau atvik urðu sem 

réðu skattskyldu. Í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 792/1993 sagði umboðsmaður til 

að mynda að almenn tekjuöflun ríkisins yrði að byggja á fullnægjandi 

skattlagningarheimild, sbr. 40. og 77. gr. stjskr. 

Skipta má markmiðum skattlagningar í tvennt. Fyrir það fyrsta er markmiðið 

einfaldlega tekjuöflun hins opinbera til fjármögnunar velferðarþjónustu og samneyslu. 

Hitt markmiðið er síðan að jafna tekjur í samfélaginu. Þannig er skattkerfinu beitt til 

að breyta dreifingu ráðstöfunartekna og auka þannig réttlæti ásamt því að jafna 

aðstöðumun.3  

Ef litið er til þess hvað teljist vera skattur í skilningi tekjuskattslaganna þá 

kemur meðal annars fram í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 4843/2006 að lesa megi 

út úr athugasemdum við ákvæði 77. gr. stjskr., að skattahugtakið eigi ekki einungis 

við það sem nefnt er skattur í lögunum heldur einnig um gjöld sem sömu einkenni 

hafa, eins og til dæmis útsvar og tolla. Segir einnig að þau gjöld teljast til skatta, í 

skilningi ákvæða stjórnarskrárinnar, ef lög gera ráð fyrir því að þeim gjöldum sé að 

einhverjum hluta varið til annars en þess sem telst til þjónustu við þá sem gjaldið er 

lagt á.  

                                            
1
 Jónatan Þórmundsson, Fyrirlestrar í skattarétti (1982) 2. 

2
 Gylfi Knudsen, Ættarmark álögunnar (Orator 1994) 333. 

3
 Kynningarverkstæði ASÍ og MFA, „Spurningar og svör um skattakerfið“ (ASÍ, 1999) 4 

<http://www.asi.is/media/6367/skattar.pdf> skoðað 14. maí 2014. 
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Samkvæmt 1. og 2. gr. tekjuskattslaganna, hvílir skattskylda á mönnum og 

lögaðilum. Skattskyldan skiptist síðan annars vegar í ótakmarkaða skattskyldu, sbr. 

1. og 2. gr. tekjuskattslaganna, og hins vegar í takmarkaða skattskyldu, sbr. 3. gr. 

tekjuskattslaganna. Í stuttu máli má segja að helsti munurinn á ótakmarkaðri og 

takmarkaðri skattskyldu sé sá að íslenskir menn og lögaðilar bera ótakmarkaða 

skattskyldu en erlendir menn og lögaðilar sem ekki eru heimilisfastir á Íslandi, bera 

takmarkaða skattskyldu. Í 4. gr. tekjuskattslaganna eru síðan taldir upp þeir aðilar 

sem eru undanþegnir tekjuskattsskyldu.4 Þeir aðilar er bera ótakmarkaða skattskyldu  

ber skylda til að greiða tekjuskatt af öllum sínum tekjum, hvar sem þeirra er aflað, 

hér á landi, sbr. 1. og 2. gr. tekjuskattslaganna. Hins vegar ber þeim aðilum er bera 

takmarkaða skattskyldu, einungis að greiða tekjuskatt af launum þeim sem þeir fá 

fyrir störf sín hér á landi, sbr. 1. tölul. 3. gr. tekjuskattslaganna. Má því segja að 

gríðarlegur munur er á því hvort þú berir ótakmarkaða eða takmarkaða skattskyldu. 

Verður nú fjallað stuttlega um skiptingu skattskyldra tekna í flokka og hvernig 

tekjurnar eru skattlagðar, eftir því hvaða flokki þær tilheyra. 

3. Skipting tekna 

Í tekjuskattslögunum er tekjum skipt upp í A tekjur, B tekjur og C tekjur, sbr. 7. gr. 

tekjuskattslaganna.5 Í 1. mgr. 7. gr. tekjuskattslaganna segir að hvers konar gæði, 

arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs séu 

skattskyldar tekjur og að ekki skipti máli hvaðan tekjurnar stafa eða í hvers konar 

formi þær séu.  

Samkvæmt A-lið 7. gr. tekjuskattslaganna, teljast allar launatekjur einstaklinga 

til skattskyldra tekna. Þetta á þá líka við um starfstengdar greiðslur, hlunnindi og 

fríðindi, ásamt framlögum og gjöfum sem gefnar eru sem kaupauki. Það þarf skýrar 

undanþágur til að þessar tekjur séu ekki skattskyldar.6 Umræddar tekjur eru 

skattlagðar nú með 37,32% til 46,22% skattþrepi, sbr. ákvæði 1.-3. tölul. 1. mgr. 66. 

gr. tekjuskattslaganna.7 Þá er sérstaklega kveðið á um það í 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 

7. gr. og 1. mgr. 58. gr. tekjuskattslaganna að ef einstaklingur vinnur við sjálfstæða 

starfsemi eða eigin atvinnurekstur þá skuli hann ekki telja sér til tekna lægra 

endurgjald og hefði hann innt slíka starfsemi af hendi fyrir ótengdan aðila. 

                                            
4
 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson, Tekjuskattur: kennsluhefti (óútg., 2013) 3. 

5
 sama heimild 32. 

6
 „Launatekjur og hlunnindi“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-

fradraettir/launatekjur-og-hlunnindi/> skoðað 29. apríl 2014. 
7
 Hafa ber þó í huga að skatthlutföllin geta breyst með lagabreytingum. 
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Ákvæði B-liðar 7. gr. tekjuskattslaga kveður á um skattlagningu 

atvinnurekstartekna og geta einstaklingar sem og lögaðilar fallið þar undir. 

Tekjuskattur lögaðila er nú ýmist 20% eða 36% en ræðst skattprósentan af því hvers 

konar félagaform um sé að ræða, sbr. 71. gr. tekjuskattslaganna. Einstaklingar eru 

hins vegar skattlagðir nú með 37,32% til 46,22% líkt og þegar um A tekjur er að 

ræða.8 

Ákvæði C-liðar 7. gr. tekjuskattslaga kveður loks á um fjármagnstekjur, en 

undir þær falla meðal annars vextir, arður, gengishagnaður, leigutekjur og loks 

söluhagnaður. Samkvæmt 3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna er lagður 20% 

fjármagnstekjuskattur á einstaklinga utan rekstrar en 20% eða 36% skattur á 

fjármagnstekjur félaga, sbr. 71. gr. tekjuskattslaganna.  

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að máli getur skipt undir hvaða flokk tekjur 

aðila falla. Til dæmis skiptir máli fyrir einstaklinga hvort tekjur flokkist sem B tekjur 

eða C tekjur, þar sem skattprósentan er hærri þegar um B tekjur er að ræða. Dæmi 

um vafatilvik er að finna í úrskurði yfirskattanefndar nr. 4/2005, þar sem deilt var um 

það hvort veiðileigutekjur af jörð kæranda teldust til atvinnurekstrartekna. Kærandi 

vildi meina að um væri að ræða fjármagnstekjur utan rekstrar en yfirskattanefnd taldi 

að veiðileigan væri þáttur í atvinnurekstri kæranda á jörðinni. Ástæðan fyrir þessari 

afstöðu yfirskattanefndar var sú að kærandi hafði reiknað sér endurgjald í 

skattframtölum vegna dúntekju á jörðinni. Af þeirri ástæðu voru veiðileigutekjurnar 

því taldar þáttur í atvinnurekstri á jörðinni og felldar undir B-lið 7. gr. 

tekjuskattslaganna og þar með skattlagðar með 36,32% til 46,22%, í stað 20% 

fjármagnstekjuskatts ef veiðileigutekjurnar hefðu talist fjármagnstekjur samkvæmt C-

lið 7. gr. tekjuskattslaganna. Þó svo að einstaklingar vilji í flestum tilfellum að tekjur 

sínar falli undir C-lið 7. gr. tekjuskattslaganna, í stað B-lið sömu greinar, þá gætu 

menn átt víðtækari rétt til frádráttar rekstrarkostnaðar samkvæmt 31. gr. 

tekjuskattslaganna, ef um tekjur samkvæmt B-lið væri að ræða.9 Þetta kann því að 

breyta afstöðu manna og getur leitt til þess að hagstæðara sé að tekjur þeirra falli 

undir B-lið, þar sem það getur komið betur út skattalega séð fyrir þá ef þeir hafa háa 

frádráttarheimild. 

Þá skiptir einstaklinga líka máli hvort tekjur þeirra flokkist sem A-tekjur eða C-

tekjur þar sem skattlagning launatekna samkvæmt A-lið 7. gr. tekjuskattslaganna er 

                                            
8
 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 35. 

9
 sama heimild 36–37. 
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nú 37,32% til 46,22%, sbr. 1. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna, en skattlagning 

fjármagnstekna samkvæmt C-lið 7. gr. tekjuskattslaganna er 20%, sbr. 3. mgr. 66. 

gr. tekjuskattslaganna. 

Líkt og fram hefur komið þá segir C-liður 7. gr. tekjuskattslaganna til um það 

hvaða tekjur teljast til fjármagnstekna en söluhagnaður eigna fellur meðal annars þar 

undir, sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr. tekjuskattslaganna. Næsti kafli er sérstaklega 

tileinkaður umfjöllun um söluhagnað eigna og skattlagningu hans, en í þeim kafla 

verður sérstaklega farið yfir það hvernig söluhagnaður mismunandi eignarforma er 

skattlagður og þá verða ýmsar sérreglur tíundaðar hvað umrædda skattlagningu 

varðar. 

4. Söluhagnaður 

 

 

 

 

 

4.1. Almennt um söluhagnað 

Talið er að tekjuskattslögin byggi á þeirri rekstrarhagfræðilegu meginreglu að 

hagnaður teljist mismunur á söluverði og kostnaðarverði seldrar eignar. Áður fyrr var 

því ekki talin ástæða til að binda þessa meginreglu í lög, nema til skýringarauka eða 

þegar vikið var frá henni í lögum varðandi uppgjör söluhagnaðar einstakra eigna.10 

Umrædda meginreglu er þó nú að finna í 1. mgr. 12. gr. tekjuskattslaganna, en þar 

segir að hagnaður af sölu eigna teljist mismunur á söluverði þeirra og stofnverði, að 

teknu tilliti til fenginna fyrninga og áður fengins söluhagnaðar eftir því sem nánar er 

ákveðið í 13.-27. gr. laganna. 

 Að þessu virtu er ljóst að þegar söluverð er hærra en stofnverð þá myndast 

söluhagnaður, en stofnverð þýðir það sama og kostnaðarverð eignar, samkvæmt 2. 

mgr. 12. gr. tekjuskattslaganna. Líkt og fram hefur komið telst söluhagnaður, með 

þeim undantekningum sem síðar verður fjallað um, til skattskyldra tekna samkvæmt 

8. tölul. C-liðar 7. gr. tekjuskattslaganna. Í aðalatriðum gilda sömu reglur um uppgjör 

                                            
10

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (Ásmundur G Vilhjálmsson 1999) 
181. 

Söluverð = Verð sem eign er seld á - kostnaður við söluna 

Stofnverð/kostnaðarverð = Verð sem greitt var fyrir eign + 

kostnaður við kaupin – fyrningar + endurbætur 

Söluhagnaður = Söluverð – Stofnverð 

 Mynd 1: Formúlan við útreikning söluhagnaðar. 



7 

 

söluhagnaðar hjá fyrirtækjum og einstaklingum, en þó ekki alltaf. Má sem dæmi 

nefna að söluhagnaður íbúðarhúsnæðis er ekki skattskyldur ef einstaklingur hefur átt 

íbúðina í tvö ár eða meira sbr. 1. mgr. 17. gr. tekjuskattslaganna, en skattskyldur að 

fullu, óháð eignarhaldstíma, hjá fyrirtækjum.11  

4.1.1. Söluverð 

Skattlagning söluhagnaðar eigna byggist á því að seljandi fái söluverð eignar í sínar 

hendur í samræmi við kaupsamninginn.12 Söluverð eignar er heildarandvirði hennar, 

að frádregnum beinum kostnaði við söluna, sbr. 20. gr. tekjuskattslaganna. Nánar 

tiltekið er með heildarandvirði eignar, átt við umsamið söluverð á kaupdegi, þegar 

bindandi samningur er gerður um eign. Beinn kostnaður við söluna getur verið 

auglýsingar, lögmannsaðstoð, hvers konar milliliðaþóknun, skráningargjöld, 

þinglýsingar og fleira.13 Viðhaldskostnaður sem fellur til á söluári til að auka 

sölumöguleika eignar, telst þó ekki vera beinn sölukostnaður og er þannig óheimilt 

að draga hann frá söluverði eignarinnar.14  

Það getur verið að eign sé greidd með öðru en peningum en þá verður að 

meta markaðsverð þess verðmætis, sem greitt er með, á hlutaðeigandi stað og tíma. 

Ef slík verðmæti hafa ekki markaðsverð, þá ber fyrst að miða við vátryggingarverð, 

síðan endurkaupsverð og loks fasteignamatsverð.15 Ef skuld hefur verið yfirtekin í 

tengslum við sölu eignar, er seljanda heimilt að lækka söluverðið um þá fjárhæð sem 

nemur eftirstöðvum skuldarinnar, svo lengi sem hann hefur verið upphaflegur 

skuldari yfirteknu skuldarinnar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 49. gr. tekjuskattslaganna. 

Áður en söluverð er reiknað út, verður þó fyrst að átta sig á því hvort í raun og 

veru sé um sölu að ræða í skilningi tekjuskattslaganna. 

4.1.1.1. Hvað telst sala í skilningi laga nr. 90/2003? 

Ef skoðað er hvað teljist sala í skilningi tekjuskattslaganna þá er aðallega átt við það 

þegar eign eða eignarréttindi eru endanlega færð frá einum aðila til annars að 

viðteknu gjaldi sem talið er sanngjarnt með tilliti til andvirði eignarinnar.16 Aðilar að 

viðskiptunum verða alltaf að vera tveir, það er kaupandi og seljandi og skiptir ekki 

máli hvort að yfirfærsla á eignarrétti verði með frjálsum samningum milli þeirra eða 

                                            
11

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís 2003) 145. 
12

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 199. 
13

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 149. 
14

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 189. 
15

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 149. 
16

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 171. 
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nauðung. Því telst til dæmis sala á nauðungaruppboði vera sala í skilningi 

tekjuskattslaganna. Um eignarnám gildir það sama. Þegar um þjófnað, eyðileggingu 

eða eitthvað slíkt er að ræða þá fer engin eignarréttaryfirfærsla fram og er því ekki 

um sölu að ræða. Til dæmis má nefna að sala aflaheimilda er skattlögð sem 

eignasala, en nánar verður fjallað um skattlagningu aflaheimilda hér að neðan.17  

Þó svo að hluti eignar hafi einungis verið seld þá telst það samt vera sala, sbr. 

dóm Hæstaréttar í máli nr. 141/1968. Í því máli var talið að sala hafi átt sér stað 

þegar aðili seldi neðstu hæð, í þriggja hæða iðnaðarhúsnæði. Sala telst þó ekki hafa 

átt sér stað þegar um lögmæta samruna, lögmæta skiptingu eða gjöf er að ræða, 

sbr. 51. gr. tekjuskattslaganna. Það á til dæmis við þegar að yfirtökufélag tekur við 

öllum skattalegum réttindum slitna félagsins.18 

Ekki er talið skipta máli í hvaða formi gagngjald kaupanda er. Það geta því 

verið peningar, hvers konar fjárkröfur eða aðrar eignir. Þegar greitt er fyrir eign með 

annarri eign, þá kallast það skipti. Í 1. mgr. 25. gr. tekjuskattslaga er kveðið á um að 

það teljist sala þegar eign er látin af hendi við makaskipti, en eru það þekktustu tilfelli 

skipta. Má í þessu samhengi nefna það dæmi þegar skipti á hlutabréfum á sér stað 

milli einstaklinga. Hvorugur aðilinn fær þá peningagreiðslu í sinn hlut, en þó er það 

þannig að ef markaðsverð hlutabréfanna á söludegi er hærra en stofnverðið þá 

myndast söluhagnaður sem ber að greiða skatt af. Af því leiðir að skattgreiðendur 

geta þurft að finna út hvert markaðsverð eigna er á söludegi.19  

Verður nú skoðað hvað er átt við með kostnaðarverði í skilningi 

tekjuskattslaganna. 

4.1.2. Kostnaðarverð 

Líkt og fram hefur komið hér að framan, þá segir meðal annars í 2. mgr. 12. gr. 

tekjuskattslaganna að stofnverð eigna sé það sama og kostnaðarverð þeirra, það er 

kaupverð eða framleiðslu- og byggingarverð eignar. Stofnverð vísar þá til þess 

verðmætis sem eign er metin á þegar aðili eignast hana eða þegar hún er fullgerð. 

Það verð sem kaupandi greiðir seljanda fyrir eignina er kaupverð og er það þá í raun 

sama upphæð og söluverðið. Gilda því, í meginatriðum, hliðstæðar reglur um 

ákvörðun kostnaðarverðs og söluverðs.20  

                                            
17

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 146. 
18

 sama heimild 148. 
19

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 42. 
20

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 149. 
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Ef kaupandi smíðar, hannar eða framleiðir eign sjálfur þá telst kaupverð 

eignarinnar vera framleiðslukostnaður hennar, sem samanstendur þá af 

kostnaðarverði hráefnisins og hjálparefna, ásamt kostnaði sem leiðir beinlínis af 

framleiðslu eignanna. Þekktustu dæmi um þetta er hönnunarkostnaður, eins og til 

dæmis vegna vinnu verkfræðings. Þá má einnig telja til kostnaðarverðs, eðlilegt 

hlutfall af útgjöldum sem til falla á framleiðslutímanum, vegna atriða er óbeint 

tengjast framleiðslunni. Þegar kaupandi tekur lán til að greiða kaupverð þá falla eðli 

málsins samkvæmt vextir á lánið, en vextirnir eru ekki taldir sem hluti kaupverðsins.21 

Öfugt við söluverðið, þar sem draga á kostnað við söluna frá því verði sem 

eignin er seld á, þá á að leggja kostnað við endurbætur saman við kostnaðarverð. 

Þegar talað er um endurbætur er átt við þær aðgerðir sem stuðla að bættu ástandi 

eignarinnar, eins og til dæmis varanlegar framkvæmdir, en þó geta viðgerðir talist til 

endurbóta þegar þær eru nauðsynlegar til að koma eign í nothæft ástand. Þá teljast 

breytingar á eign til kostnaðarverðs eignar, eins og til dæmis breyting íbúðar yfir í 

skrifstofuhúsnæði.22 Þá á að bæta kostnaði við kaupin ofan á kaupverðið, en draga 

fyrningar frá. 

Af framansögðu er ljóst að það er mjög mikilvægt að kostnaðarverð og 

söluverð sé rétt, þar sem söluhagnaður er fundinn út með því að draga stofnverð frá 

söluverði eignar.23 

4.1.3. Fyrningar 

Í tekjuskattslögunum er engin sérstök skilgreining á því hvað orðið fyrning felur í sér. 

Hinn lagalegi grundvöllur fyrningar er þó sá að færa til gjalda þá eyðslu, sem 

verðmæti verður fyrir við tekjuöflun í atvinnurekstri vegna slits og aldurs. Með öðrum 

orðum eru fyrningar árleg gjaldfærsla á hlutum sem eru eignfærðir. Það má því segja 

að fyrningar séu ekki frábrugðnar öðrum rekstrarkostnaði sem fellur til við öflun 

tekna, enda segir í 33. gr. tekjuskattslaganna að þær eignir séu fyrnanlegar sem 

notaðar eru til að afla tekna í atvinnurekstri og rýrna að verðmæti við eðlilega notkun. 

Þegar fyrna á eign þá þýðir það í raun að skattgreiðandinn eigi að draga ákveðið 

hlutfall, sbr. 37. gr. tekjuskattslaganna, frá fyrningargrunni eignarinnar. 

Fyrningargrunnur eignar telst stofnverð hennar, sbr. 2. mgr. 12. gr. 

                                            
21

 sama heimild 149–150. 
22

 sama heimild 152. 
23

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 190. 
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tekjuskattslaganna, en stundum telst fyrningargrunnurinn vera stofnverð að 

frádregnum áður fengnum fyrningum, sbr. 2. mgr. 36. gr. tekjuskattslaganna. 

Verðmæti þeirra rekstrarfjármuna, sem notaðir eru til öflunar tekna, verða að 

rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða aldur, svo að fyrning sé heimil.24 Það 

verður þó að vera samband milli fyrnanlegrar eignar og þeirra tekna sem eignin gefur 

af sér, en ef svo er ekki þá getur það leitt til höfnunar á fyrningarfrádrættinum.25 Þá 

ber að geta þess að ef þessar eignir hafa verið notaðar allt rekstrarárið við öflun 

tekna, eru þær því venjulega verðminni í árslok en þær voru í ársbyrjun, vegna 

eyðslunnar. Þannig á fyrning eignar í raun að endurspegla dreifingu kostnaðar eignar 

á tilteknum eignarhaldstíma. Þá ber alltaf að miða fyrningar við upphaflegt 

kostnaðarverð, nema heimilt sé að endurmeta það, þar sem tekjuskattslögin byggja 

á nafnverðsgrunni.26 Koma fyrningar þannig til lækkunar á kostnaðarverði eignar og 

geta því hækkað söluhagnað síðar ef verðmæti eignar heldur sér.  

4.1.4. Dreifing söluhagnaðar  

Það getur verið heimilt að dreifa eða fresta tekjufærslu söluhagnaðar.27 Dæmi um 

dreifingu söluhagnaðar er þegar skattaðili selur eign með söluhagnaði en kaupverð 

er ekki greitt á kaupdegi heldur með skuldaviðurkenningu til þriggja ára eða lengri 

tíma, þá er heimild til að dreifa söluhagnaðinum á allt að sjö ár í 1. málsl. 27. gr. 

tekjuskattslaganna. Það er þó gild ástæða fyrir þessu ákvæði þar sem seljandi fær 

ekki kaupverðið í hendur strax og því ósanngjarnt að hann þurfi að greiða skatt sem 

getur verið hærri fjárhæð heldur en sú greiðsla sem hann hefur þegar fengið greidda. 

Það er þó mikilvægt að átta sig á því að þetta er aðeins heimilt þegar rekstrartap 

hefur verið jafnað og skuldabréfið er til lengri tíma en þriggja ára.28 

Í næstu köflum verður fjallað um skattlagningu söluhagnaðar mismunandi 

eigna og þá verður einnig farið í ýmsar sérreglur sem því tengjast. 

4.2. Skattlagning 

4.2.1. Fyrnanlegar eignir  

Samkvæmt 33. gr. tekjuskattslaganna þá eru fyrnanlegar eignir varanlegir 

rekstrarfjármunir sem eru notaðir til öflunar tekna í atvinnurekstri eða í sjálfstæðri 

                                            
24

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 366. 
25

 sama heimild 361. 
26

 sama heimild 350. 
27

 „Fjármagnstekjur“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-
fradraettir/fjarmagnstekjur/nr/34> skoðað 29. apríl 2014. 
28

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 42–43. 
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starfsemi og rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða aldur. Helstu flokkar 

fyrnanlegra eigna eru taldir upp í 1.-5. tölul. 33. gr. tekjuskattslaganna og má þar til 

að mynda sjá að bifreiðar, skip, mannvirki og fleira geta talist til fyrnanlegra eigna. 

Það leiðir þó af 3.-5. tölul. 33. gr. tekjuskattslaganna að það er einungis hægt að 

fyrna varanlega rekstrarfjármuni sem skattaðili á, en þá er átt við eignir sem notaðar 

eru í atvinnurekstri og rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða aldur. Þar af 

leiðandi er ekki hægt að fyrna eignir sem skattaðili hefur að leigu eða láni.29  

Sérstakar reglur gilda um ákvörðun stofnverðs þegar verið er að reikna 

söluhagnað af fyrnanlegum eignum sem skattaðili hefur eignast fyrir lok 

reikningsársins 2001. Stofnverðið á þá að ákvarðast í samræmi við endurmat 

þessara eigna og fengnar fyrningar við framtalsgerð á árinu 2002, sbr. 3. mgr. 12. gr. 

tekjuskattslaganna. Umrætt endurmat fer fram með þeim hætti að stofnverð og 

fyrningar er hækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli, en verðbreytingarstuðullinn er 

reiknaður árlega og miðast við breytingu á byggingarvísitölu frá upphafi til loka 12 

mánaða tímabils.30 Leiða má sterkar líkur að því að ástæðan fyrir ákvæði 3. mgr. 12. 

gr. tekjuskattslaganna sé sú að fyrir árið 2001 hafði Ísland verið að berjast við mikla 

verðbólgu en í lok árs 2001 var almenn trú um að búið væri að kveða niður 

umræddan verðbólgudraug. Flest ákvæði er tengdust þessum mikla verðbólgutíma 

voru felld úr gildi en þó eru enn inni nokkur ákvæði og má segja að 3. mgr. 12. gr. 

tekjuskattslaganna, sé eitt þeirra. 

Hagnaður af sölu eigna sem heimilt er að fyrna telst að fullu til skattskyldra 

tekna á söluári og skiptir þá ekki máli hversu lengi skattskyldur aðili hefur átt eignina, 

sbr. 1. mgr. 13. gr. tekjuskattslaganna. Að öðru leyti er 13. gr. tekjuskattslaganna í 

samræmi við meginregluna í 12. gr. sömu laga, sem farið var í hér að framan.  

Í 14. gr. er þó að finna þrjár leiðir til að fresta skattlagningu söluhagnaðar, fyrir 

lögaðila eða einstaklinga í rekstri, þegar þeir selja fyrnanlega eign. Í fyrsta lagi er um 

að ræða leið sem oft er kölluð flýtifyrning. Í henni felst að heimilt er að fyrna aðrar 

fyrnanlegar eignir, í eigu sama aðila, um fjárhæð sem nemur hinum skattskylda 

söluhagnaði seldu eignarinnar. Ef aðili beitir þessari leið er hann í raun að fresta 

skattgreiðslu af hagnaði seldu eignarinnar, með því að færa stofnverð annarrar 

fyrnanlegrar eignar niður og verður söluhagnaður hennar því hærri þegar hún er 

seld. Þess ber þó að geta að flýtifyrningu er síðan hægt að endurtaka þegar 

                                            
29

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 356. 
30

 Sbr. 2. mgr. 11. gr. og 1. mgr. 26. gr. þágildandi laga um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981. 
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eignirnar, sem stofnverðið var lækkað á, eru seldar. Flýtifyrning hækkar líka árlegar 

skattgreiðslur þar sem stofn til gjaldfærslu fyrninga lækkar. Skatturinn greiðist þó 

hægt og bítandi og á endanum myndi hann allur greiðast, til dæmis þegar reksturinn 

yrði seldur.31 Í öðru lagi má lesa út úr 14. gr. tekjuskattslaganna að ekki sé skilyrði að 

önnur fyrnanleg eign sé til staðar þegar söluhagnaðurinn verður til, heldur er 

möguleiki að fjárfesta í fyrnanlegum eignum innan sama árs og og fyrna þær, sem 

nemur söluhagnaðinum. Í þriðja lagi er það þannig að sé ekki fjárfest í fyrnanlegum 

eignum innan sama árs og söluhagnaðurinn myndast, þá megi fresta 

skattlagningunni um tvenn áramót. Skattgreiðandinn verður þá að fjárfesta í 

fyrnanlegri eign innan þess tíma og jafnframt að fyrna hana. Það er þó áhætta fólgin 

í þessu því ef skattgreiðandinn nær ekki að afla sér fyrnanlegrar eignar á þessu 

tímabili þá skattleggst söluhagnaðurinn að viðbættu 10% álagi. 

Hvað varðar fyrnanlegar eignir, verður þó að líta til þess að ef að yfirfæranlegt 

rekstrartap er til staðar, samkvæmt 8. tölul. 31. gr. tekjuskattslaganna, þá ber 

skattgreiðanda að nýta það tap á móti söluhagnaðinum, áður en hann nýtir sér 

frestunarheimildina í 14. gr. tekjuskattslaganna. Ef yfirfæranlegt rekstrartap nægir 

ekki til að jafna út tap við söluhagnaðinn þá má skattgreiðandinn nýta sér heimildir 

14. gr. tekjuskattslaganna sem nemur mismuninum.32 

4.2.2. Ófyrnanlegar eignir 

Ekki eru allar eignir fyrnanlegar sem tilheyra atvinnurekanda, og má aðallega rekja 

það til tveggja atriða. Annars vegar á það við um þau verðmæti sem ekki eru notuð 

við öflun tekna í venjulegum skilningi orðsins, eins og til dæmis veltufjármunir. Hins 

vegar getur verið að eignin rýrni ekki við venjulegan aldur og notkun og sé þannig 

ekki fyrningarhæf. Dæmi um eignir sem eru ófyrnanlegar eru til dæmis vörur, þar 

sem þær eru ekki notaðar við öflun tekna í skilningi 33. gr. tekjuskattslaganna því 

þær eru ætlaðar til endursölu í atvinnuskyni á sem skemmstum tíma og bíða þær á 

lager þar til þær eru seldar.33 Önnur dæmi um ófyrnanlegar eignir má finna í 1. mgr. 

15. gr. tekjuskattslaganna, eins og til dæmis ófyrnanleg mannvirki, lóðir, ófyrnanleg 

náttúruauðæfi og réttindi tengd þessum eignum, svo sem lóðarréttindi. 

                                            
31

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 40–41. 
32

 sama heimild 41. 
33

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 368. 
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4.2.2.1. Fasteignir 

Söluhagnaður fasteigna, sem ekki er heimilt að fyrna, samkvæmt 33. gr. 

tekjuskattslaganna, telst almennt að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir þá 

ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign, sbr. 1. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna. Hvað ófyrnanlegar eignir varða þá er ekki til almenn 

frestunarheimild skattlagningar söluhagnaðar slíkra eigna, líkt og er til varðandi 

fyrnanlegar eignir samkvæmt 14. gr. tekjuskattslaganna. Þó gilda sérreglur um 

frestanir varðandi ákveðnar tegundir eigna, það er bújarðir, aflaheimildir og 

íbúðarhúsnæði, sem fjallað verður nánar um í næstu köflum.  

Talað er um þrjár aðferðir sem hægt er að styðjast við, við ákvörðun hagnaðar 

af sölu ófyrnanlegra fasteigna, en þessar aðferðir eru að finna í 15. gr. 

tekjuskattslaganna.  

Í fyrsta lagi segir í 1. málsl. 2. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna að söluhagnaður 

ófyrnanlegra eigna finnist með því að draga söluverð þeirra frá stofnverði þeirra, að 

frádregnum áður fengnum niðurfærslum samkvæmt 32. gr. tekjuskattslaganna og 

söluhagnaði. Í 2. málsl. 3. mgr. 12. gr. tekjuskattslaganna er þó kveðið á um að 

stofnverð ófyrnanlegra eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri og skattaðili hefur 

eignast fyrir lok reikningsársins 2001, ákvarðist í samræmi við endurmat þessara 

eigna. Svo segir í 4. mgr. 12. gr. tekjuskattslaganna að við ákvörðun söluhagnaðar 

ófyrnanlegra eigna sem einstaklingur hefur eignast fyrir árslok 2001 og ekki eru 

tengdar atvinnurekstri hans, skuli stofnverð þeirra hækkað samkvæmt 

verðbreytingarstuðli fyrir hvert ár, til ársloka 2001.  

Í öðru lagi kemur fram í 2. málsl. 2. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna, að ef að 

skattaðili hefur eignast hina seldu eign fyrir árslok 1978 sé heimilt að nota gildandi 

fasteignamat í lok árs 1979 í stað stofnverðs. Fasteignamatið er þá hækkað 

samkvæmt verðbreytingastuðli til ársloka 2001, sbr. 3. mgr. 12. gr. 

tekjuskattslaganna. Þó ber að geta þess að ef að fasteignamat eignar hefur verið 

endurmetið til lækkunar eftir árslok 1979, ber þó að miða við það,34 og er það í 

samræmi við úrskurð ríkisskattanefndar nr. 171/1990. Þessi úrskurður varðaði 

endurákvörðun á söluhagnaði ákveðinna eigna, sem voru seldar á árinu, miðað við 

fasteignamat þann 1. desember 1979. Fasteignamatið var endurmetið til lækkunar 

árið 1981, og var það fasteignamat enn í gildi þegar eignirnar voru seldar. Því var 

                                            
34

 sama heimild 184. 



14 

 

það síðarnefnda lagt til grundvallar sem gildandi fasteignamat í árslok 1979, sbr. 

núgildandi 2. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna. Þess ber að geta að framangreind 

regla, í 2. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna, gildir bæði fyrir lögaðila og einstaklinga í 

atvinnurekstri. Sem dæmi má nefna að hafi aðili eignast eign fyrir árslok 1978 en týnt 

gögnum er varða kaupin, er öruggt að til sé fasteignamat frá 1979 í 

fasteignamatsskránni sem má þá nota sem heimild.  

Í þriðja lagi er mögulegt líta til 3. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna, en í henni er 

kveðið á um það að telja megi helming söluverðs til söluhagnaðar, það er 

skattskyldra tekna, í stað mismunar söluverðs og stofnverðs. Áður fyrr gilti þessi 

heimild bæði fyrir menn og lögaðila en síðan var ákvæðinu breytt með lögum nr. 

164/2008 um breytingu á tekjuskattslögunum, þannig að það gildir nú einungis um 

einstaklinga utan atvinnurekstrar. Með þessum lagabreytingum var ákvæðið þrengt 

verulega, en mun algengara var að lögaðilar eða einstaklingar í atvinnurekstri beittu 

þessu ákvæði.35 Helst reynir á þessa reglu þegar munur á söluverði og stofnverði 

eða eftir atvikum fasteignamatsverði eignar í árslok 1979, með tilliti til verðbreytinga 

til ársloka 2001, er meiri en helmingur af söluverði eða þegar engar upplýsingar eru 

til um stofnverð eignar.36  

4.2.3. Bújarðir 

Sérstök heimild er í 4. mgr. 15. gr. tekjuskattslaga til að fresta skattlagningu 

söluhagnaðar af landi bújarða og annarra ófyrnanlegra náttúruauðæfa á bújörðum, 

um tvenn áramót frá söludegi. Þetta er þá undantekning frá framangreindri 

meginreglu, um skattlagningu söluhagnaðar ófyrnanlegra eigna, í 1. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna. Upphaflegur tilgangur þessa ákvæðis var sá að auðvelda 

bændum að flytja og hefja búrekstur annars staðar, eða að breyta til og kaupa sér 

íbúðarhúsnæði til að búa í.37 Sá hluti af landi bújarða sem heimilt er að fresta 

söluhagnaði á, er sá hluti jarðar sem er óræktaður. Ófyrnanleg náttúruauðæfi eru 

hins vegar eignir sem eyðast ekki við nýtingu, en dæmi um það eru alls konar 

hlunnindi bújarða, eins og dúntekja, eggjataka, veiði og reki.38  

Frestun framangreindrar skattlagningar er þó háð nokkrum skilyrðum, sem 

verður nú fjallað frekar um hér á eftir, og finna má í 4. mgr. 15. gr. 

                                            
35

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 41. 
36

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 185. 
37

 sama heimild 162. 
38

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 202. 
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tekjuskattslaganna. Fyrst verður þó að geta þess að það verður að jafna yfirfæranleg 

rekstrartöp af landbúnaðarrekstri áður en frestun söluhagnaðar er heimil, sbr. 5. 

málsl. 4. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna. 

Fyrsta skilyrðið sem verður að vera uppfyllt er að aðili selji bújörð sína og 

fjárfestir í sambærilegri eign eða íbúðarhúsnæði, sem hann myndi þá geta lækkað 

stofnverð á. Ber hér að nefna að ef að bóndi hefur tekið land undan jörð sinni og selt 

það síðan sem lóðir undir sumarbústaði, þá er ekki heimilt að fresta skattlagningu 

hagnaðarins af sölunni, þar sem lóðir undir sumarbústaði teljast ekki vera jörð, sbr. 

8. mgr. 2. gr. ábúðarlaga, nr. 80/2004. Þó er það þannig að ef bóndi hættir búskap 

og selur jörð sína, þrátt fyrir að hluti af landinu sé undanskilinn sölunni og hann ætli 

að nota það fyrir sig og fjölskyldu sína, til dæmis undir íbúðarhúsnæði, þá er frestun 

skattlagningar söluhagnaðar jarðarinnar heimil.39 

Ríkisskattstjóri hefur fjallað um það hversu langt frestunarheimildin nái, og 

gerði hann það til dæmis í almennu bréfi ríkisskattstjóra nr. 09/09. Í þessu bréfi sagði 

skattstjóri meðal annars að beint orðalag 4. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna komi í 

veg fyrir að frestunarheimildin taki til endurbóta á íbúðarhúsnæði, enda sé ekki um 

nýbyggingu að ræða. Skattstjóri bendir á að þessi skilningur á ákvæðinu hafi til að 

mynda verið staðfestur í úrskurðum yfirskattanefndar nr. 311/2003 og 118/2004. Þá 

segir skattstjóri einnig að ólíklegt sé að það yrði fallist á að frestunarheimildin gildi 

þegar um byggingu bílskúrs sé að ræða, þar sem varla er hægt að jafna það við 

öflun íbúðarhúsnæðis. 

Annað skilyrðið sem verður að vera uppfyllt, samkvæmt 4. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna, er að búrekstur hafi verið á jörðinni og að búreksturinn hafi verið 

aðalstarf bóndans í að minnsta kosti fimm ár af síðustu átta árum, næst á undan 

söludegi. Að þessu virtu er því ljóst að aðili getur notið frestunarheimildarinnar þó 

svo að hann hafi hætt búskap þrem árum fyrir söludag, svo lengi sem hann hefur 

stundað búrekstur síðustu fimm ár á undan því. Ásmundur G. Vilhjálmsson útskýrir 

orðið búrekstur á eftirfarandi hátt, í bók sinni Skattur á fjármagnstekjur og eignir: 

Með búrekstri er átt við atvinnurekstur á bújörð, það er framleiðslu og sölu á 
landbúnaðarafurðum er bóndi hefur stundað sjálfur sem einstaklingur með 
reglubundnum hætti á eigin ábyrgð og áhættu í hagnaðarskyni.40 

                                            
39

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 162. 
40

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 203. 
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Þá er gert að skilyrði að aðili stundi búrekstur á sama hátt á hinni keyptu bújörð eða, 

ef hann kaupir íbúðarhúsnæði, að hann noti það fyrir eigin íbúð í að minnsta kosti tvö 

ár eftir kaupdag. Þess ber þó að geta að ef stofnverð nýju bújarðarinnar eða nýju 

íbúðarinnar er lægra en hinn frestaði söluhagnaður, þá verður að greiða skatt af 

mismuninum. Þegar aðili nýtir sér þessa frestunarheimild frestast söluhagnaður 

umræddra eigna, þar til hið nýja íbúðarhúsnæði eða bújörð er seld.41 Nái aðili ekki að 

uppfylla framangreind skilyrði þá telst söluhagnaðurinn með skattskyldum tekjum 

þess árs þegar skilyrðið er rofið, að viðbættu 10% álagi, sbr. 4. málsl. 4. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna. 

Til þess að ríkisskattstjóri geti veitt frestunarheimildina þá verður 

söluhagnaður umræddra eigna að vera nákvæmlega tilgreindur. Það þýðir því að ef 

bújörð inniheldur fleiri en eina eign þá verður að ákveða hagnað eða tap hverrar 

einstakrar eignar ef bújörðin er seld. Þegar sérgreind fasteign eða mannvirki er seld 

ásamt lóð, landi eða réttindum tengdum þessum eignum, í heild eða að hluta, á að 

skipta söluverðinu í sama hlutfalli og fasteignamat á hinum seldu eignum segir til um 

á söludegi. Ekki skiptir máli hvort verð hinna seldu eigna sé sérgreint við söluna eða 

ekki. Söluhagnaðurinn er síðan fundinn út með því að draga stofnverð hinna seldu 

eigna frá söluverði þannig ákvörðuðu. Með þessu er reynt að koma í veg fyrir að 

bændur geti skipt söluverðinu og sloppið þannig við skatt af söluhagnaði eigna sinna 

en dæmi eru um að bændur hafi reynt að komast hjá skattgreiðslum með 

framangreindum hætti. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 1/1992, var ekki að sjá að 

hagnaður hafi myndast af sölu bújarðar, í makaskiptasamningi um bújörð og 

íbúðarhús. Þegar skattstjóri skipti söluverðinu í hlutfalli við fasteignamat 

mannvirkjanna og landsins kom í ljós að hagnaður af sölu landsins og hlunninda, 

útihúsa og ræktaðs lands var 2.906.059 kr.42 Eftirfarandi skýringarmynd er dæmi um 

það hvernig uppgjör geta litið út þegar bújörð inniheldur fleiri en eina eign:43 

                                            
41

 sama heimild 205. 
42

 sama heimild 204. 
43

 Uppgjör þetta er birt með góðfúslegu leyfi Andra Gunnarssonar. Athuga skal að þessi 42% 
skattlagningaprósenta eru eins og á við um atvinnurekstrartekjur hjá einstakling.  
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Þá getur vaknað upp sú spurning hvort einstaklingi sé heimilt að nýta hagnað af sölu 

bújarðar til lækkunar stofnverðs keyptrar bújarðar eða íbúðarhúsnæðis, ef eignin er 

keypt áður en bújörðin er seld. Um þetta var fjallað í ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra 

nr. 003/2001, en þar sagði ríkisskattstjóri að þessi ráðstöfun væri heimil. Það yrði þó 

að vera hægt að leiða sterkar líkur að því að umrædd kaup og sala væru ein óslitin 

atburðarrás og ætlun skattþegans hafi verið að nýta söluhagnað af hinni seldu bújörð 

til að eignast sambærilega eign eða íbúðarhúsnæði. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

615/1990 var bónda til að mynda heimilað að nýta söluhagnað lands bújarðar og 

hlunninda sem seld voru árið 1985, til að lækka stofnverð íbúðarhúss sem hann 

hafði keypt árið 1984. 

Hafi bóndi selt fyrnanlega eign með hagnaði, þá má hann færa hagnaðinn 

strax til lækkunar á fyrningargrunni sambærilegrar eignar, sem fyrir er í rekstrinum, 

og ef bóndi á slíkar eignir í rekstrinum þá kemur frestun skattlagningar 

söluhagnaðarins ekki til skoðunar.44 Í þessu samhengi má vitna í úrskurð 

yfirskattanefndar nr. 330/2003, þar sem yfirskattanefnd hafnaði kröfu aðila um að 

nýta sérstaka fyrningu útihúsa á jörð kæranda á móti tekjufærðum hagnaði af sölu 

framleiðsluréttar í landbúnaði. Höfnun yfirskattanefndar var byggð á þeim grundvelli 

að ekki hafi verið um að ræða söluhagnað af fyrnanlegum eignum og þá var heldur 

ekki um sams konar eignir að ræða.  

                                            
44

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 169. 

Söluverð heild 37,000,000 kr. 

Stofn skipting 19,500,000 kr. 

Fasteignamat Prós. SöluverðsSöluverð Bókfært verð Söluhagnaður Skattlagningaprósenta Skattur

1 Íbúð 3,800,000 kr.   40% 7,869,584 kr.   0.00%

2 Útihús 4,109,000 kr.   44% 8,509,505 kr.   1,880,000 kr.             6,629,505 kr.    42.00% 2,784,392 kr.    

3 Jörð 182,000 kr.      2% 376,912 kr.      188,456 kr.                188,456 kr.       20.00% 37,691 kr.         

4 Búfé 3,500,000 kr.   1,513,000 kr.             1,987,000 kr.    42.00% 834,540 kr.       

5 Ræktun 1,325,000 kr.   14% 2,744,000 kr.   191,000 kr.                2,553,000 kr.    42.00% 1,072,260 kr.    

6 Vélar 8,000,000 kr.   1,878,000 kr.             6,122,000 kr.    42.00% 2,571,240 kr.    

7 Greiðslumark 6,000,000 kr.   Ekkert stofnverð 6,000,000 kr.    42.00% 2,520,000 kr.    

Samtals 9,416,000 kr.   37,000,000 kr. 

Heildarsöluhagnaður 23,479,960 kr.  Skattur samtals 9,820,123 kr.    

Áætlaður persónuafsl. 530,466 kr.       

Frestaður söluhgn. 6,188,456 kr. Skattur til greiðslu 6,731,966 kr.    

Frestaður skattur 2,557,691 kr.    

Samtals greiðsla 30,268,034 kr.  

Mynd 2: Hér sést að söluhagnaður sérhverrar eignar er tilgreindur og er það gert til þess að sjá upphæð 
þess söluhagnaðar sem leyfilegt er að fresta skattlagningu á. Á myndinni sést til dæmis að einungis er 
heimilt að fresta skattlagningu söluhagnaðar að upphæð 6.188.456 kr. þó svo að heildarsöluhagnaður 

sé að upphæð 23.479.960 kr. 
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Það hafa skapast deilur varðandi uppgjör og útreikninga hagnaðar af sölu 

jarða. Má í því samhengi nefna úrskurð yfirskattanefndar nr. 46/2005, en í því máli 

var jörð seld, ásamt íbúðarhúsnæði og leigulóðaréttindum sem voru á jörðinni. 

Skattstjóri taldi að það ætti að taka sölu íbúðarhúsnæðisins ásamt lóðaréttindunum 

með í útreikningi á skiptingu söluverðs, sbr. 1. mgr. 25. gr. þágildandi laga um 

tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981.45 Kærendur töldu hins vegar að það ætti að 

greina á milli sölu íbúðarhúsnæðisins annars vegar og jarðanna hins vegar þar sem 

eignirnar hefðu verið seldar í tvennu lagi, þótt um sama kaupanda hafi verið að 

ræða, og sérstök lóðaréttindi fylgt íbúðarhúsnæðinu. Yfirskattanefnd féllst á rök 

skattstjóra og taldi að líta ætti á sölu jarðanna og íbúðarhúsnæðisins heildstætt með 

tilliti til beitingar þágildandi 1. mgr. 25. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 

75/1981, enda hefði eignunum verið ráðstafað til sama kaupanda og nánast á sama 

tíma bæði bújörðinni og íbúðarhúsnæðinu. 

4.2.4. Aflaheimildir  

Í 1. mgr. 48. gr. tekjuskattslaganna kemur fram að ekki sé heimilt að fyrna 

stofnkostnað við kaup á þeim réttindum sem ekki rýrna. Þá segir einnig að til 

stofnkostnaðar, samkvæmt sömu málsgrein, teljist til dæmis kaup á varanlegri 

aflahlutdeild og sambærilegum réttindum. Þá segir í 3. mgr. 48. gr. 

tekjuskattslaganna að um söluhagnað af ófyrnanlegum réttindum samkvæmt 1. mgr. 

sömu greinar fari samkvæmt 5. og 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna.  

Áður fyrr taldist aflahlutdeild til fyrnanlegra eigna.46 Nú telst aflahlutdeild þó til 

ófyrnanlegra eigna, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna, þar sem segir að 

hagnaður af sölu framangreindra réttinda í 48. gr. tekjuskattslaganna, teljist að fullu 

til tekna á söluári og skiptir þá ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hin seldu réttindi. 

Þó kemur fram í 1. málsl. 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna að skattaðila sé heimilt 

færa niður stofnverð aflahlutdeildar sem keypt hefur verið á tekjuárinu eða á síðustu 

12 mánuðum áður en salan fór fram, á því ári sem skattskyldur söluhagnaður 

aflahlutdeildar eða sambærilegra réttinda í sjávarútvegi færast til tekna. Til að skýra 

nánar út hvað felst í orðinu aflahlutdeild þá verður að líta til laga um stjórn fiskveiða, 

nr. 116/2006, en samkvæmt þeim lagabálki þá er átt við veiðiheimildir einstakra 

skipa á þeim fiskitegundum, sem heildarafli er takmarkaður við, og getur 

                                            
45

 Nú 1. mgr. 26. gr. tekjuskattslaganna. 
46

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 172. 
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veiðiheimildinni bæði verið úthlutað af Fiskistofu eða hún keypt af öðru skipi eða 

öðrum útgerðarmanni.47 

Eigi útgerðarmaður ekki aflahlutdeild, þegar söluhagnaður færist til tekna, þá 

getur hann farið fram á frestun skattlagningar söluhagnaðarins um tvenn áramót, en 

verður hann þá að kaupa sér aflahlutdeild í sjávarútvegi innan þess tíma og verður 

hann þá færa hana niður um þá fjárhæð sem nemur hinum skattskylda söluhagnaði, 

sbr. 2. málsl. 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna. Líkt og á við um frestunarheimildir 

söluhagnaðar bújarðar, þá leggst 10% álag við söluhagnað aflahlutdeildar, ef ekki er 

endurfjárfest, sbr. 3. málsl. 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna. Þá er það einnig, líkt 

og með bújarðirnar, að niðurfærsla eða frestun söluhagnaðar aflahlutdeildar er ekki 

heimil nema að yfirfæranleg rekstrartöp hafi verið jöfnuð, sbr. 4. málsl. 6. mgr. 15. 

tekjuskattslaganna.  

Ef skoðaður er munurinn á skattalegri meðferð á aflahlutdeild annars vegar og 

aflamarki hins vegar, þá er alveg ljóst að samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 48. gr. sbr. 5. 

og 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna að ekki sé heimilt að færa verðmæti 

aflahlutdeildar til frádráttar skattskyldum tekjum. Það gildir þó ekki það sama um 

skattalega meðferð á aflamarki, það er úthlutuðum aflaheimildum innan ársins, því 

það má gjaldfæra þau kaup á árinu.48  

Þegar hagnaður af sölu aflahlutdeildar eða sambærilegra eigna í sjávarútvegi 

er ákveðinn, ber að geta þess að keypt aflahlutdeild er alltaf seld á undan úthlutaðri, 

það er að fyrst er seldur sá hluti aflahlutdeildar í sömu fisktegund sem skattaðili 

keypti fyrst en úthlutaðri aflahlutdeild þar á eftir, sbr. 3. málsl. 5. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna. Oft er talað um að kaupverð aflahlutdeildar eigi að ákveða 

samkvæmt FIFO-reglunni, við ákvörðun hagnaðar. FIFO-reglan segir í raun að sú 

aflahlutdeild sem fyrst er keypt, sé jafnframt sú fyrst selda og standi þannig 

aflahlutdeild skipseiganda eða útgerðarmanns jafnan saman af þeim eignum er 

síðast voru keyptar.49 

Þó nokkur mál hafa orðið til vegna frestunar skattlagningar söluhagnaðar 

aflaheimilda. Má í því sambandi nefna úrskurð yfirskattanefndar nr. 107/2008, en í 

því máli samþykkti skattstjóri frestun skattlagningar söluhagnaðar aflaheimilda hjá 

einkahlutafélagi árið 2004, um tvenn áramót. Árið 2005 færði síðan einkahlutafélagið 

                                            
47

 sama heimild 171. 
48

 sama heimild 374. 
49

 sama heimild 186. 



20 

 

hluta frestaða söluhagnaðarins á móti rekstrartapi ársins 2004. Skattstjóri bætti þá 

10% álagi á þann hluta söluhagnaðarins sem færður var á móti rekstrartapinu. 

Einkahlutafélagið kærði þessa niðurstöðu skattstjóra til yfirskattanefndar sem hafnaði 

kröfu félagsins um niðurfellingu álagsins og vísaði, því til rökstuðnings, í ótvírætt 

orðalag 5. og 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna. Söluhagnaðurinn telst því til 

skattskyldra tekna á öðru ári frá því hann myndaðist, þar sem einkahlutafélagið var 

ekki búið að kaupa aflahlutdeild innan þess tíma. Þá reyndi einkahlutafélagið líka að 

fyrna bát og annan búnað á móti tekjufærðum söluhagnaði aflahlutdeildar, en því 

hafnaði yfirskattanefnd einnig með þeim rökum að skattaleg ráðstöfun á móti 

hagnaði af sölu slíkra réttinda væri alfarið bundin við niðurfærslu aflahlutdeildar.  

Þá má ennfremur nefna úrskurð yfirskattanefndar nr. 100/2005, þar sem 

kærandi hafði fengið frest á skattlagningu söluhagnaðar aflahlutdeildar sem myndast 

hafði árið 2000. Þegar skattstjóri færði söluhagnaðinn síðan til tekna árið 2003 þá 

vildi kærandinn færa niður kaupverð grásleppuveiðileyfis sem hann hafði keypt árið 

1996, á móti tekjufærslu á hinum skattskylda söluhagnaði. Þessu hafnaði 

yfirskattanefnd enda samræmist þetta ekki ákvæði 6. mgr. 15. gr. tekjuskattslaganna 

þar sem segir, líkt og fram hefur komið, að skattaðila sé einungis heimilt að færa 

niður stofnverð aflahlutdeildar, sem keypt hefur verið á tekjuárinu eða á síðustu 12 

mánuðum áður en salan fór fram. Ljóst er að þetta skilyrði var ekki uppfyllt, þar sem 

hann keypti grásleppuveiðileyfið árið 1996. Var því skattstjóra heimilt að færa 

söluhagnaðinn til tekna árið 2003. 

4.2.5. Íbúðarhúsnæði 

Á fyrri árum var ekki gert ráð fyrir því að íbúðarhúsnæði væri fyrnanleg eign, hvort 

sem það væri í eigu einstaklinga eða lögaðila. Þá skipti heldur engu máli hvernig 

íbúðarhúsnæðið var nýtt. Má sem dæmi nefna að íbúðarhúsnæði sem einstaklingur 

leigði út var alveg jafn ófyrnanlegt og íbúðarhúsnæði sem atvinnurekandi notaði sem 

bústað fyrir starfsmenn sína. Rökin fyrir þessu voru aðallega þau að einstaklingar 

sem leigðu íbúðarhúsnæði sín út, og kölluðu leiguna atvinnurekstur, gætu ekki notið 

fyrningafrádráttar. Þegar þessir leigusalar áttuðu sig á því að þeir gætu ekki fyrnt 

íbúðir sínar lengur olli það miklu fjaðrafoki, sem varð til þess að fyrningabannið var 

fellt brott. Í 3. málsl. 2. mgr. 30. gr. tekjuskattslaganna kemur fram að útleiga 

einstaklinga á íbúðarhúsnæði teljist ekki til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi 

nema að heildarfyrningagrunnur þess í árslok nemi 27.000.000 kr. eða meira ef um 
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einstakling sé að ræða, en 54.000.000 kr. ef um hjón er að ræða, sbr. 62. gr. 

tekjuskattslaganna. Það verður þó að hafa í huga að þetta gildir bara um einstaklinga 

og hjón sem leigja út íbúðir sínar í atvinnuskyni, en lögaðilar hafa ótakmarkaðan 

fyrningarrétt, samkvæmt 2. gr. tekjuskattslaganna.50 Tilgangur 3. málsl. 2. mgr. 30. 

gr. tekjuskattslaganna er sá að koma í veg fyrir að menn geti leigt út íbúðir sínar, og 

kallað það atvinnurekstur í þeim tilgangi að lækka skatta sína. Þess vegna hefur 

verið litið á íbúð sem maður fær sem endurgjald fyrir sölu á eign í atvinnurekstri 

sínum, sem atvinnurekstrareign, jafnvel þó íbúðin sé leigð út.51 

Í 17. gr. tekjuskattslaganna er fjallað um söluhagnað af íbúðarhúsnæði þegar 

einstaklingar eða hjón selja. Í henni felst í fyrsta lagi, samkvæmt 1. mgr. 17. gr. 

tekjuskattslaganna, að ef eignarhald á íbúðinni hefur varað í tvö ár eða lengur þá er 

salan skattfrjáls, en ef eignarhaldið hefur varað skemur en tvö ár þá er 

söluhagnaðurinn skattskyldur á söluárinu. Það er þó heimilt að fresta skattlagningu 

söluhagnaðarins um tvenn áramót og færa hann þá til lækkunar stofnverði hinnar 

nýju eignar ef hún er keypt eða hafið byggingu á henni innan þessara tveggja 

áramóta, sbr. 2. mgr. 17. gr. tekjuskattslaganna. Söluhagnaðurinn verður síðan, líkt 

og að framan greinir, skattfrjáls ef eignarhaldstíminn helst, sbr. 1. mgr. 17. gr. 

tekjuskattslaganna. Einnig kemur fram í sama ákvæði, að ef eignar er ekki aflað 

innan þessara tveggja ára telst söluhagnaðurinn með skattskyldum tekjum á öðru ári 

frá því hann myndaðist.  

Fyrrgreind undanþága, um að sala íbúðarhúsnæðis sé skattfrjáls ef eignarhald 

hefur varað í tvö ár eða lengur, hefur þó aldrei verið bundin því skilyrði að maður 

ráðstafi söluandvirðinu til kaupa eða byggingar á nýrri íbúð.52 Það er þó ein 

undantekning á þessari reglu en hún tekur til þess er maður selur húsnæði eftir að 

hafa eignast nýtt. Þá á, við ákvörðun á heildarstærð íbúðarhúsnæðis, að miða við 

íbúðarhúsnæði hans áður en hann keypti hið nýja enda sé söluandvirðinu varið til 

fjármögnunar á hinu nýja húsnæði, sbr. 5. málsl. 1. mgr. 17. gr. tekjuskattslaganna.  

Við andlát manns þá tekur dánarbú við öllum eignum hans og skuldum. Ef 

íbúðarhúsnæði er til staðar í dánarbúi og það er selt úr búinu, þá gilda sömu reglur 

um sölu þess og ef um sölu einstaklings á íbúðarhúsnæði væri að ræða, sbr. 8. mgr. 

17. gr. tekjuskattslaganna. Það þýðir þá að framangreind skilyrði um eignarhaldstíma 

                                            
50

 sama heimild 370–371. 
51

 sama heimild 372. 
52

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 231. 
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og stærðarmörk verða að vera uppfyllt. Í 23. gr. tekjuskattslaganna er fjallað um hina 

svokölluðu arftökureglu, en í henni felst að ef að skattaðili hefur eignast selt 

íbúðarhúsnæði við arftöku, þar með talda fyrirframgreiðslu arfs, skuli við ákvörðun 

eignartíma við sölu miða við samanlagðan eignartíma arfleifanda og arftaka. Þetta 

þýðir þá að arftaki á að bæta þeim tíma sem arfleifandi átti íbúðarhúsnæðið, við 

þann tíma sem arftaki hefur átt það og myndast þannig meiri möguleiki á að 

skilyrðinu um eignarhaldstíma sé fullnægt. Framangreind regla um skattfrelsi 

söluhagnaðar vegna sölu íbúðarhúsnæðis úr dánarbúi er þó ný á nálinni, en hún 

kom inn í tekjuskattslögin í desember 2010 með lögum um breytingu á ýmsum 

lagaákvæðum um skatta og gjöld, nr. 165/2010. Fyrir lagabreytinguna var 

framkvæmdin sú að þegar dánarbú seldi íbúðarhúsnæði, þá þurfti dánarbúið að 

greiða 32,7% tekjuskatt af söluhagnaðinum, sbr. þágildandi 2. mgr. 71. gr. 

tekjuskattslaganna.53 Má því telja ljóst að fyrir lok ársins 2010 hafi verið hagstæðara 

fyrir einstaklinga að taka íbúðarhúsnæði út úr dánarbúum og greiða þá 5% 

erfðafjárskatt, sbr. 1. mgr. 2. gr. þágildandi laga um erfðafjárskatt, nr. 14/2004, og 

selja síðan íbúðina án þess að þurfa að greiða skatt af söluhagnaðinum, svo lengi 

sem framangreind skilyrði um eignarhaldstíma og stærðarmörk hafi verið fullnægt, 

sbr. 1. mgr. 17. gr. þágildandi tekjuskattslaga. 

Eftirfarandi mynd sýnir útreikning á því þegar einstaklingur selur íbúðarhúsnæði sem 

er yfir stærðarmörk sem fram koma í 1. mgr. 17. gr. tekjuskattslaganna, það er 

stærra en 240 fermetrar:  

                                            
53

 „Dánarbú“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/danarbu/> skoðað 29. 
apríl 2014. 
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Einstaklingur sem á íbúðarhúsnæði og er í rekstri, getur ekki látið fyrirtæki sitt eiga 

íbúð sína. Þetta kom meðal annars fram í úrskurði yfirskattanefndar nr. 947/1994, en 

það mál varðaði heimild sjálfstætt starfandi rithöfundar að fyrna íbúðarhúsnæði, sem 

hann sagðist nota til ritstarfa sinna. Yfirskattanefnd neitaði fyrningu á 

íbúðarhúsnæðinu, því það væri notað til einkaþarfa kæranda. 

Í framkvæmd hefur því verið hafnað að lögaðili geti átt íbúðarhúsnæði og 

byggist sú afstaða á skattasniðgöngusjónarmiðum. Má í því samhengi nefna úrskurð 

yfirskattanefndar nr. 287/2002, en í því máli var einkahlutafélagi synjað um frádrátt 

vegna viðhalds og fyrningum á íbúðarhúsnæði, sem framkvæmdastjóri félagsins og 

eiginkona hans bjuggu í, með þeim rökum að íbúðarhúsnæði gæti ekki talist 

fyrnanleg eign. Það var ekki talið breyta neinu þó svo að framkvæmdastjórinn 

reiknaði og teldi sér til tekna hlunnindi vegna afnotanna.54 

4.2.6. Lausafé  

Sala á lausafé er almennt undanþegin skatti hjá einstaklingum, en hjá fyrirtækjum er 

hagnaðurinn af sölunni alltaf skattskyldur og skiptir þá ekki máli í hvaða tilgangi 

eignirnar eru keyptar.55 

Þegar lausafé telst til atvinnurekstrareigna þá er almenna reglan sú að þær 

séu fyrnanlegar sbr. framangreind umfjöllun um 13. og 14. gr. tekjuskattslaganna. Þá 

er heimilt að færa söluhagnað niður á móti öðrum fyrnanlegum eignum með 

flýtifyrningu. Ef aðrar fyrnanlegar eignir eru ekki til staðar, er heimilt að fara fram á 
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 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 363. 
55

 sama heimild 145–146. 

Einstaklingur selur 300 fermetra íbúðarhúsnæði sem hann hefur átt í tvö og hálft ár.  

  Söluhagnaður eignarinnar er 10.000.000 kr. 

Ófyrnanleg fasteign (300 fermetrar – 240 fermetrar) = 60 fermetrar. 

Hluti eignarinnar sem er ófyrnanlegur (60 fermetrar / 300 fermetrar) = 20%. 

Söluhagnaður af 60 fermetrum íbúðarinnar (20%*10.000.000 kr.) = 2.000.000 kr.  

Skattlagning (20%*2.000.000 kr.) = 400.000 kr. sbr. 8. tölul. C-lið 7. gr. og 3. mgr. 66. gr. 

 tekjuskattslaganna. 

Mynd 3: Sala íbúðarhúsnæðis, hjá einstaklingi, sem er stærra en 240 fermetrar. Það sést að söluhagnaður af 240 
fermetrum af íbúðinni er skattfrjáls. Hins vegar er restin, eða söluhagnaður af 60 fermetrum af íbúðinni, skattlagður 
á söluári eins og aðrar ófyrnanlegar fasteignir, sbr. 5. mgr. 17. gr., sbr. 4. málsl. 1. mgr. 17. gr., sbr. 1. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna. 
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frestun skattlagningar. Loks er einnig skilyrði að töp hafi verið jöfnuð til að fyrning 

eða frestun tekjufærslu komi til greina. Þá bætist 10% álag á söluhagnað ef ekki er 

endurfjárfest innan tveggja ára, sbr. 14. gr. tekjuskattslaganna. 

Ákvæði 1. mgr. 16. gr. fjallar um hagnað af sölu ófyrnanlegs lausafjár, 

samkvæmt 33. gr. tekjuskattslaganna, og er hagnaðurinn af slíkum eignum að fullu 

skattskyldur á söluári. Þó kemur fram í 2. mgr. 16. gr. tekjuskattslaganna að 

hagnaður manns af sölu lausafjár sem ekki er notað í atvinnurekstri, sé skattfrjálst ef 

söluaðilinn getur sýnt fram á að salan falli ekki undir atvinnurekstur eða að 

eignarinnar hafi ekki verið aflað í þeim tilgangi að selja hana aftur með hagnaði, sbr. 

21. gr. tekjuskattslaganna.  

Dæmi um sölu lausafjármuna, þar sem hagnaðurinn er skattfrjáls, er til dæmis 

þegar einstaklingur selur bifreið sína og kaupir nýja. Þó svo að algengast sé að 

menn endurnýi bifreið sína á um fimm ára fresti þá hefur það almennt ekki verið talið 

athugavert, skattalega séð, ef einstaklingur skiptir um bifreið árlega. Kaupi maður 

hins vegar tvær bifreiðar og selur aðra þeirra strax á sama ári eða þarnæsta þá þarf 

að hafa góða skýringu á því.56 Þá verður einnig að telja ljóst að þegar einstaklingur 

selur til dæmis úr innbúi sínu þá sé það skattfrjálst, enda nokkuð ljóst að eignanna í 

innbúinu hafi ekki verið aflað með það að markmiði að selja þær aftur með hagnaði.  

Líkt og fjallað var um í kafla þrjú hér að framan, um tekjuskiptingu, er munur á 

því hvort tekjur falli undir B- eða C-lið 7. gr. tekjuskattslaganna. Sú spurning getur 

vaknað, hvorn flokkinn eigi að setja söluhagnað lausafjár. Ef einstaklingur hefur það 

að atvinnu sinni að selja lausafé, þá fellur söluhagnaðurinn undir B-lið 7. gr. 

tekjuskattslaganna, þar sem um atvinnurekstrartekjur er að ræða. Yrði skattlagning 

söluhagnaðarins því nú 37,32% til 46,22%, sbr. 1. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna. Ef 

ekki er um atvinnurekstrartekjur að ræða, þá er söluhagnaður lausafjár skattfrjáls, 

sbr. 2. mgr. 16. gr. tekjuskattslaganna. Ef undanþágan í 2. mgr. 16. gr. 

tekjuskattslaganna væri ekki til staðar þá væri söluhagnaðurinn skattlagður með 20% 

fjármagnstekjuskatti, sbr. C-lið 7. gr., sbr. 3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna.57 

Ekki er ávallt heimilt að fyrna lausafé, þó svo að það sé notað í 

atvinnustarfsemi. Bifreið telst vera lausafé, sbr. 1. tölul. 33. gr. tekjuskattslaganna, og 

er hún fyrnanleg ef hún er notuð til öflunar tekna í atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi. Þó ber að geta þess að þó svo að bifreið sé notuð að einhverju leyti í 
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 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 248. 
57

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 42. 
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atvinnustarfsemi þá er ekki öruggt að heimilt sé að fyrna hana. Fyrst verður að 

athuga hvort að sú atvinnustarfsemi sem um ræðir hafi þörf fyrir bifreið. Sem dæmi 

má nefna að ef fyrirtæki er staðbundið, flutningskostnaður lágur og bifreiðin sem um 

ræðir er fólksbifreið af dýrari gerðinni, þá er venjulega ekki talið að um fyrnanlega 

eign sé að ræða, heldur einkaeign skattaðilans og skiptir ekki máli hversu mikið 

bifreiðinni er ekið í þágu rekstrarins þegar svo er uppi á teningnum.58 Má sem dæmi 

nefna úrskurð ríkisskattanefndar nr. 298/1981, en í því máli var kaupmanni synjað 

um fyrningu fólksbifreiðar sem var bæði notuð í atvinnuskyni og til einkaafnota. 

Ástæðan fyrir synjuninni var að ekki var talin mikil þörf fyrir slíka bifreið í þann rekstur 

sem kaupmaðurinn stundaði, og því var litið svo á að bifreiðin væri notuð að mestu 

leyti til einkaafnota. 

4.2.7. Hlutir og hlutabréf 

Í 1. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna segir að söluhagnaður hlutabréfa teljist að fullu til 

skattskyldra tekna á söluári og skiptir þá ekki máli hve lengi skattaðili hafi átt hin 

seldu hlutabréf. Í áðurgildandi 5. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna var heimild til að 

fresta skattlagningu söluhagnaðar hlutabréfa. Sú heimild var síðan afnumin með 

lögum nr. 38/2008. Með lögum um tekjuöflun ríkisins, nr. 128/2009, sem voru 

breytingar á tekjuskattslögunum, var bætt 9. tölul. a. 31. gr. inn í tekjuskattslögin. Í 

ákvæðinu felst í rauninni að heimilt sé að draga frá skattlögðum söluhagnaði, fenginn 

söluhagnað. Þetta gildir þó einungis um þau félög sem talin eru upp í 1. og 2. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. tekjuskattslaganna, en þar á meðal eru hlutafélög og einkahlutafélög. 

Söluhagnaður hlutabréfa er því að fullu frádráttarbær hjá þessum félögum eða í raun 

skattfrjáls, svo lengi sem að tap verði ekki umfram hagnað af sölu hlutabréfa þar sem 

tapið heimilast ekki sem frádráttur frá tekjum og myndar ekki yfirfæranlegt tap, sbr. 9. 

tölul. a. 31. gr. tekjuskattslaganna. 

Hægt er að spyrja sig þeirrar spurningar af hverju 9. tölul. a. 31. gr. 

tekjuskattslaganna var settur inn í lögin? Ef einstaklingur á félag og selur síðan öll 

hlutabréf í því, þá borgar hann einungis 20% fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði 

hlutabréfanna, sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna. Áður 

en að 9. tölul. a. 31. gr. tekjuskattslaganna kom inn í lögin, þurftu hlutafélög hins 

vegar að greiða fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfa59 og síðan þurftu 
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 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 362. 
59

 Það voru þó sambærilegar frestunarheimildir og á fasteignum, sbr. áðurgildandi 6. mgr. 17. gr. 
tekjuskattslaga, nr. 75/1981. 
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einstaklingar að greiða fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslum úr félaginu, en eins og 

tekjuskattsprósenta hlutafélaga lítur út í dag þá hefði heildarskattlagningin verið 36%, 

það er 20% af söluhagnaði, sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 1. mgr. 71. gr. 

tekjuskattslaganna og 20% af arðgreiðslum, sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr., 3. mgr. 66. gr. 

tekjuskattslaganna.60 Hins vegar, eftir tilkomu 9. tölul. a. 31. gr. tekjuskattslaganna, 

þá er söluhagnaður skattfrjáls hjá hlutafélögum en síðan myndi hluthafi þurfa að 

greiða 20% fjármagnstekjuskatt við úthlutun arðsins, sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 

3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna. Er því verið að jafna skattalega stöðu einstaklinga 

og hlutafélaga þegar kemur að sölu hlutabréfa í hlutafélögum sem þessir aðilar eiga 

og má því leiða sterk rök að því að sanngirnissjónarmið hafi legið að baki þessarar 

reglu og í raun ótrúlegt að hún hafi ekki komið inn í lögin fyrr en árið 2009. 

Eftirfarandi eru skýringarmyndir sem sýna myndrænt það umfjöllunarefni sem 

hefur verið fjallað um í þessum kafla, og sést meðal annars hvaða áhrif 9. tölul. a. 

31. gr. tekjuskattslaganna hefur haft: 

Mynd 4: Mynd þessi sýnir að einstaklingur greiðir einungis 20% fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði 
hlutabréfa, sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna, þegar hann selur hluta- 

eða einkahlutafélag. Hann þarf ekki að greiða fjármagnstekjuskatt af arði, þar sem það myndast 
enginn arður. 

 

                                            
60

 Hafa verður í huga að tekjuskattsprósentan er síbreytileg en hún var til dæmis 15% hjá 
hlutafélögum og einkahlutafélögum árið 2008, sbr. þágildandi 1. mgr. 71. gr. tekjuskattslaga. 
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Mynd 6: Sama staða er hér og var á mynd 5 nema hér er 9.tölul. a. 31. gr. kominn inn í 
lögin og er því söluhagnaðurinn skattfrjáls hjá hlutafélögum en þó þurfa einstaklingarnir að 
greiða 20% fjármagnstekjuskatt af úthlutun arðs, líkt og fram hefur komið. Með 9. tölul. a. 

31. gr. er því búið að jafna skattalega stöðu hlutafélaga og einstaklinga þegar hlutabréf eru 
seld. 

 

 

Mynd 5: Mynd þessi sýnir stöðuna líkt og hún var fyrir tilkomu 9. tölul. a. 31. gr. 
tekjuskattslaganna, það er þegar hlutafélög þurftu að greiða tekjuskatt af söluhagnaði sem 
og að fjármagnstekjuskattur var greiddur við úthlutun arðs. Heildarskattlagning er því 36%. 
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Söluhagnaður af hlutabréfum myndar stofn til fjármagnstekjuskatts, líkt og fram hefur 

komið í umfjöllun um C-lið 7. gr. tekjuskattslaganna, og er söluhagnaðurinn 

skattlagður samkvæmt skattframtali.61 Hagnaðurinn telst mismunur á söluverði þeirra 

og kaupverði, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna. Þó gildir annað um 

sölu á hlutabréfum, sem seljandi hefur eignast fyrir árslok 1996, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 

18. gr. og 4. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna, en nánar verður farið í það hér á eftir.  

Líkt og fjallað var um hér að framan í kaflanum um söluverð, þá teljast skipti á 

eignum vera sala, þó svo að seljandi fái ekki peninga í staðinn. Þegar um skipti á 

hlutabréfum er að ræða, vegna sameiningu félaga, sbr. 51. gr. tekjuskattslaganna, 

eða skiptingu félags sbr. 52. gr. tekjuskattslaganna, þá telst söluverð vera jafnt 

kaupverði hlutabréfanna sem hluthafi lætur af hendi. Ef þessi staða kemur upp þá 

myndast enginn söluhagnaður, og skiptin eru því skattfrjáls.62 

Ef skoðaðar eru þær reglur er gilda um skattlagningu þess hagnaðar, er 

myndast þegar einstaklingur selur hlutabréf, þá er meginreglan sú að hagnaðurinn 

teljist að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir þá ekki máli hversu lengi 

skattaðili hefur átt hin seldu bréf, sbr. 1. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna. Þá telst 

hagnaður af sölu hlutabréfa vera mismunur söluverðs og kaupverðs og telst hann til 

skattskyldra tekna á söluári, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna. Þó 

verður að taka það fram að einstaklingum er heimilt að nýta tap af sölu hlutabréfa á 

móti skattskyldum hagnaði vegna sölu annarra hlutabréfa á sama ári, sbr. 1. mgr. 24. 

gr. tekjuskattslaganna. Nánar verður farið í umfjöllun um sölutap eigna, í kafla átta 

hér að neðan, en í þeim kafla verður reifaður nýlegur dómur Héraðsdóms 

Reykjavíkur 12. febrúar 2014 í máli nr. E-2835/2012 þar sem fjallað er um skilyrði 

þess að hægt sé að nýta tap. 

Það gilda þó sérstakar reglur um kaupverð þeirra hlutabréfa sem seljandi 

hefur keypt fyrir árslok 1996, en samkvæmt 4. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna á að 

taka upphaflegt kaupverð hlutabréfanna og framreikna það samkvæmt 

verðbreytingarstuðli til ársloka 1996 ef það er hærra. Einnig er hægt að miða við 

jöfnunarverðmæti í árslok 1996. Jöfnunarverðmæti hlutabréfanna í árslok 1996 skal 

vera nafnverð þeirra á þeim tíma, að viðbættri þeirri fjárhæð sem heimilt væri að gefa 
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 „Fjármagnstekjur“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-
fradraettir/fjarmagnstekjur/> skoðað 29. apríl 2014. 
62

 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (n. 15) 188. 
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út af jöfnunarhlutabréfum samkvæmt þeim reglum sem giltu í árslok 1996, sbr. 1. 

málsl. 3. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna. 

Af öllu framangreindu má telja ljóst að söluhagnaður hlutabréfa, sem keypt 

hafa verið fyrir árslok 1996, reiknast með því að draga þá fjárhæð sem myndast af 

annarri hvorri leiðinni sem fjallað var um hér að framan frá söluverði.  

Hins vegar ber að geta þess að ef keypt hafa verið hlutabréf í félögum á 

árunum 1990-1996, sem hafa hlotið staðfestingu ríkisskattstjóra til skattlagningar og 

að bréfin hafi verið í eigu seljanda í fjögur ár, þá er hagnaðurinn af sölu þeirra 

undanþegin skatti hjá einstaklingum, en skattskyldur að fullu hjá fyrirtækjum. Það er 

þó ákveðin hámarksfjárhæð skattfrjáls söluhagnaðar samkvæmt þessum reglum, en 

það er 367.625 kr. fyrir hvern einstakling eða 735.250 kr. hjá hjónum, sbr. 6. mgr. 18. 

gr. tekjuskattslaganna.  

Um söluhagnað umfram skattfrjálst hámark og þeirra hlutabréfa sem keypt á 

árinu 1989 eða fyrr eða á árinu 1997 eða síðar, gildir núverandi kaupverð. sbr. 1. 

mgr. og 6. mgr. 18. gr. tekjuskattslaganna.  

Þá má einnig geta þess að þeir lögaðilar sem eru undanþegnir skattskyldu 

samkvæmt 1., 2., 4., 5., 6., og 7. tölul. 4. gr. tekjuskattslaganna, eiga þrátt fyrir það 

að greiða tekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfa, en þetta kemur fram í 4. mgr. 71. gr. 

tekjuskattslaganna. Sem dæmi um lögaðila sem taldir eru upp í 4. gr. 

tekjuskattslaganna og eiga að greiða tekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfa eru til 

dæmis ríkissjóður, sýslu- og sveitarfélög og ýmsir lífeyrissjóðir. 

Í 1. mgr. 19. gr. tekjuskattslaganna er fjallað um hagnað af sölu eignarhluta í 

samlögum og sameignarfélögum, en hann telst að fullu til skattskyldra tekna á 

söluári og ekki skiptir máli hversu lengi skattaðili hefur átt seldu eignina. Þá kemur 

fram í 2. mgr. 19. gr. tekjuskattslaganna að söluhagnaður eignarhluta teljist vera 

mismunur á söluverði hlutans og kaupverði hans. Ennfremur kemur fram í sömu 

málsgrein að kaupverð eignarhluta í hendi seljanda ákveðst sem hlutur hans í eigin 

fé félagsins í byrjun þess árs sem salan fer fram á eða sem raunverulegt kaupverð 

að frádreginni eigin úttekt, ef það er hærra. Þegar talað er um eigið fé í þessu 

sambandi er átt við stofnfé að meðtalinni framtalsskyldri hreinni eign félagsins. Þá er 

einnig vert að geta þess að talið hefur verið að túlka beri 2. mgr. 24. gr. 

tekjuskattslaganna þannig að frádráttur vegna sölutaps af eignarhlutum í félögum 

telst frádráttarbær frá söluhagnaði sams konar eigna á sama ári, líkt og fram kemur í 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 339/2007. 
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5.  Sölutap eigna  

5.1. Almennt um sölutap 

Í 1. málsl. 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna segir að þegar tap myndast vegna sölu 

eigna sem ekki eru notaðar í atvinnurekstri, þá megi ekki draga það tap frá 

skattskyldum tekjum. Þó segir í 2. málsl. 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna að 

skattaðili megi, áður en skattskyldur söluhagnaður eigna er ákveðinn, draga frá 

heildarhagnaðinum það tap sem hann kann að hafa orðið fyrir vegna sölu sams 

konar eigna á sama ári. Líkt og fram kemur í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 

001/2009 þá felur ákvæðið meðal annars í sér að á móti söluhagnaði af hlutabréfum 

megi færa tap af sölu hlutabréfa á sama ári. Má þá draga þá ályktun að það verði að 

vera um sams konar eignir að ræða. 

Séu skilyrði 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna ekki uppfyllt, er skattaðila 

óheimilt að færa til frádráttar sölutap á móti söluhagnaði eigna. Í þessu sambandi má 

nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 12. febrúar 2014 í máli nr. E-2835/2012, sem 

vísað var til í kafla 4.2.7. hér að framan. Í málinu höfðu stefnendur fært sölutap 

vegna sölu á bréfum í M á móti söluhagnaði á hlutabréfum í G, en deilt var um hvort 

að þetta hafi verið verið heimilt. Héraðsdómur fjallaði um að það væru fjögur skilyrði í 

1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna sem yrðu að vera uppfyllt til að framangreindur 

frádráttur væri í lagi. Í fyrsta lagi þurfti að vera um sölu að ræða, í öðru lagi þurftu 

eignirnar að vera sams konar, í þriðja lagi að tap hafi orðið og í fjórða og síðasta lagi 

að ráðstafanir hafi átt sér stað á sama ári. Dómurinn taldi það skilyrði að eignirnar 

ættu að vera sams konar hefði ekki verið uppfyllt, þar sem bréfum í M hefði ekki fylgt 

hefðbundin réttindi til hlutabréfa eins og til dæmis réttur til arðs eða atkvæðisréttur á 

hluthafafundum. Bréfin í M voru heldur ekki skráð á markaði né framseljanleg. 

Dómurinn féllst líka á þá niðurstöðu yfirskattanefndar að bréfin í M hafi nánast verið 

verðlaus og verðlagning þeirra þannig einungis að nafninu til. Dómurinn komst því að 

þeirri niðurstöðu að skilyrði til frádráttar samkvæmt 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna 

hafi ekki verið uppfyllt. Var stefnendum þar að leiðandi ekki heimilt að færa sölutap 

bréfanna í M á móti söluhagnaði hlutabréfanna í G.63 

Enn fremur má nefna úrskurð yfirskattanefndar nr. 339/2007, en í því máli 

rökstyður yfirskattanefnd niðurstöðu sína meðal annars með því að segja að það 

                                            
63

 „Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 12. febrúar 2014 í máli nr. E-2835/2012 - frádráttur sölutaps á 
móti söluhagnaði hlutabréfa“ (2014) 5 (2) Punkturinn 4, 4–5; „Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli 
nr. E-2835/2012. Söluhagnaður hlutabréfa“ [2014] (apríl) Tíund 66, 66. 
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væri óumdeilt að ekki væri að neinu leyti um að ræða frádrátt sölutaps frá 

söluhagnaði sams konar eigna, á sama ári. 

Af framangreindu má leiða líkur að því að skattyfirvöld og dómstólar túlki 

skilyrði 1. mgr. 24. gr. þröngt og þá sérstaklega það skilyrði að eignirnar, sem um 

ræðir, verði að vera sams konar.  

5.2. Skattaleg meðferð tekna af afleiðusamningum 

Afleiður er einn flokkur verðbréfa en verðmæti þeirra og greiðsluskylda útgefanda 

fara eftir verðþróun undirliggjandi eigna. Það er þá í raun verðþróun annarra eigna 

sem ræður verðmæti afleiðna,64 eins og til dæmis verð á skuldabréfum, hlutabréfum, 

olíu, korni, gulli eða gjaldmiðlum svo eitthvað sé nefnt. Þá eru afleiður taldar 

mikilvægar þegar kemur að áhættustýringu fyrirtækja enda eru þær aðallega notaðar 

sem varnir í viðskiptum.65 

Þá er hægt að spyrja sig þeirrar spurningar, hver sé skattaleg meðferð tekna 

sem myndast af afleiðuviðskiptum? Þann 27. desember 2013 voru samþykkt lög nr. 

142/2013 (hér eftir breytingalög), um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, 

með síðari breytingum. Umrædd breyting á skattalögunum fól í sér athyglisverða 

breytingu á skattalegri meðferð söluhagnaðar af afleiðusamningum, en vert er að 

geta þess að breytingin á bæði við um einstaklinga og lögaðila. Fyrst ber þó að líta til 

þess hver skattaleg meðferð umræddra tekna hafi verið fyrir breytingu á 

tekjuskattslögunum.  

Fram að breytingunum var ekki að finna sjálfstæð ákvæði í 

tekjuskattslögunum um skattalega meðferð tekna af afleiðuviðskiptum og var því 

farið eftir túlkun skattyfirvalda, sem töldu almennt að meðhöndla ætti tekjurnar sem 

vaxtatekjur.66 Fjölmörg mál hafa sprottið upp í tengslum við skattlagningu umræddra 

tekna og þó svo að málin séu mismunandi þá einkennast þau flest af því að aðilar 

greiddu fjármagnstekjuskatt af þeirri útkomu sem myndaðist þegar tap af einstökum 

viðskiptum með afleiðusamninga var dregið frá hagnaði af öðrum viðskiptum með 

sams konar samninga, sem sami einstaklingur átti í.67 Spurningin var þá í raun sú 

hvort þetta hafi verið heimilt en í úrskurði yfirskattanefndar nr. 49/2013, var meðal 
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 Gylfi Magnússon, „Hvað eru afleiður og þá afleiðustöður og notkun þeirra í fyrirtækjarekstri?“ 
(Vísindavefurinn, 2004) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4126> skoðað 29. apríl 2014. 
65

 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 266 – 204. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið, 1. hluti í 4. kafla. 
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 sama heimild.  
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 Jón Aðalsteinn Bergsvein, „Mælti fyrir frádrætti taps frá hagnaði í afleiðuviðskiptum“ Viðskiptablaðið 
(3. desember 2013) <http://www.vb.is/frettir/99244/> skoðað 29. apríl 2014. 
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annars fjallað um það. Málið varðaði meðferð hagnaðar af afleiðusamningum, sem 

kærandi gerði við banka árið 2007. Út frá skattskilum kæranda taldi yfirskattanefnd 

ljóst að afleiðusamningarnir leiddu ekki til þess að hann fengi afhent verðmæti við lok 

samningstíma. Að því virtu taldi yfirskattanefnd að ekki væri hægt að fella tekjur hans 

af sölu afleiðusamninganna undir ákvæði um söluhagnað eigna í 8. tölul. C-liðar 7. 

gr. tekjuskattslaganna. Þess í stað ætti að líta svo á að tekjurnar af 

afleiðusamningunum væru tekjur af peningalegum eignum og væru þær þannig 

skattskyldar hjá kæranda sem vextir af fjármagnstekjum utan rekstrar, á grundvelli 3. 

tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 2. mgr. 8. gr. tekjuskattslaganna. Heimildin í 1. mgr. 24. gr. 

tekjuskattslaganna til að draga frá skattskyldum hagnaði af sölu eigna tap, sem 

skattaðili hefur orðið fyrir vegna sölu sams konar eigna á sama ári, átti því ekki við í 

þessu tilviki, enda á það ákvæði aðeins við um hagnað af sölu eigna samkvæmt 12.–

27. gr. laganna, sbr. og 8. tölul. C-liðar 7. gr. þeirra. Kröfu kæranda um að honum 

væri heimilt að draga frá hagnaði af afleiðusamningunum tap vegna sölu sams konar 

samninga á sama ári var því hafnað. 

 Líkt og fram hefur komið þá var litið á hagnað af afleiðusamningum sem 

vaxtatekjur, fyrir breytingu á lögunum, og þ.a.l. ekki heimilt að jafna saman hagnað 

og tap af afleiðum á árinu. Þetta gat leitt til þess að fólk greiddi fjármagnstekjuskatt 

þó svo að hagnaður ársins væri í raun enginn. Þessu til rökstuðnings má vitna í dóm 

Héraðsdóms Reykjavíkur 25. júní 2013 í máli nr. S-908/2012. Í því máli voru tveir 

einstaklingar ákærðir fyrir að hafa, í sameiningu, látið hjá líða að telja fram tekjur 

Eiríks af afleiðusamningum vegna tekjuársins 2007. Af rannsóknargögnum málsins 

námu tekjur Eiríks af afleiðusamningum samtals 1.025.422.814 krónum en á framtali 

hans höfðu einungis verið taldar fram tekjur að fjárhæð 212.411.805 krónur og er 

mismunurinn því 813.011.009 krónur og er það sú fjárhæð sem ákæruvaldið taldi að 

ákærðu hefðu látið undir höfuð leggjast að telja fram. Ákærðu héldu því fram að 

framtaldar vaxtatekjur að fjárhæð 212.411.805 krónur væri mismunurinn á tapi og 

hagnaði ársins. Eiríkur komst þannig undan greiðslu fjármagnstekjuskatts að fjárhæð 

81.301.101 krónum. Í niðurstöðukafla sínum komst Héraðsdómur að því að ákærða, 

Eiríki, bæri að greiða fjármagnstekjuskatt af framangreindri fjárhæð 1.025.422.814 

krónum, þar sem um væri að ræða tekjur sem hann hafði af afleiðuviðskiptunum, 

samkvæmt 3. tölul. 7. gr. C-liðar, sbr. 2. mgr. 8. gr. tekjuskattslaganna. Þá taldi 

Héraðsdómur líka að brot ákærðu litu að verulega hárri fjárhæð og að það væri því 

meiri háttar, sbr. 3. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.  
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Af framangreindum dómi héraðsdóms og úrskurðum yfirskattanefndar má 

glögglega sjá að fyrir breytingar á tekjuskattslögunum var litið á hagnað af 

afleiðusamningum sem vaxtatekjur og því ekki heimilt að draga tap af 

afleiðuviðskiptum frá hagnaði af sams konar viðskiptum á sama ári. Þýddi þetta að 

nettóhagnaður gat verið enginn en skattlagning umtalsverð engu að síður.  

Verður nú stuttlega fjallað um það hver skattaleg meðferð tekna af 

afleiðuviðskiptum er, eftir framangreinda lagabreytingu. Eitt af meginatriðum 

breytingarinnar er að nú er litið á tekjur af afleiðuviðskiptum sem söluhagnað óháð 

undirliggjandi eignum, sbr. 4. gr. breytingalaganna, sbr. 1. mgr. 12. gr. 

tekjuskattslaganna, en ekki sem vaxtatekjur líkt og gert var fyrir breytinguna. Þetta 

leiðir þá til þess að í þeim tilvikum þar sem tekjur af afleiðusamningum teljast til 

söluhagnaðar þá fellur staðgreiðsla af afleiðuviðskiptum brott. Þess ber þó að geta 

að breytingin nær ekki til vaxtaskiptasamninga sem taka mið af vöxtum sem 

undirliggjandi verðmæti. Þar sem tekjurnar teljast nú til söluhagnaðar þá er einnig 

orðið heimilt að jafna saman hagnaði eða tapi af sölu afleiðna á tekjuárinu,68 og 

þannig hægt að beita 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna. Einnig kemur skýrlega fram 

í 1. gr. breytingalaganna, sbr. 10. tölul. 1. mgr. 3. gr. tekjuskattslaganna, að allir 

aðilar sem tekjur hafa af afleiðusamningum hér á landi skyldu greiða tekjuskatt af 

þeim tekjum. Þetta gildir þá líka um erlenda aðila sem tekjur hafa vegna hagnaðar af 

afleiðuviðskiptum, óháð undirliggjandi eignum. Þá gilda nú almenn ákvæði um 

söluhagnað eigna þegar reiknað er út söluverð og stofnverð afleiðusamninga, óháð 

því hver undirliggjandi verðmæti eru.69 Ástæðan fyrir þessum breytingum er sú að 

það bárust ábendingar um ósamræmi og hnökra varðandi skattlagninguna,70 enda er 

auðvelt að gagnrýna skattlagninguna eins og hún var fyrir breytingu, líkt og fjallað var 

um hér að framan. 

Af öllu framangreindu má telja að lagabreytingarnar auki hvata fjárfesta til að 

stunda viðskipti með afleiður, þar sem nú er hægt að nýta frádráttarheimild 24. gr. 

tekjuskattslaganna. Má því draga þá ályktun að áhættan á að stunda umrædd 

viðskipti hafi minnkað með þessum lagabreytingum. 
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 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 266 – 204. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið, 1. hluti í 4. kafla.  
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 „Nýlegar lagabreytingar“ [2014] (apríl) Tíund 18, 20. 
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 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 266 – 204. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið, 2. kafli.  
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5.3. Hlutdeildarskírteini  

Hugtakið hlutdeildarskírteini er skilgreint í lögum um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði 

og fagfjárfestasjóði, nr. 128/2011. Í 8. tölul. 2. gr. laganna segir að hlutdeildarskírteini 

sé fjármálagerningur sem feli í sér staðfestingu á tilkalli allra þeirra sem eiga 

hlutdeild í sjóði um sameiginlega fjárfestingu eða einstakri deild hans til 

verðbréfaeignar sjóðsins. Þá kemur einnig fram í sama tölulið að eigendur 

hlutdeildarskírteina eigi rétt til tekna og eigna sjóðsins eða viðkomandi deildar í sama 

hlutfalli og nemur hlutdeild þeirra í heildarfjölda útgefinna hlutdeildarskírteina.  

Hvað skattlagningu tekna af hlutdeildarskírteinum varðar, þá kemur 

eftirfarandi orðrétt fram í ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra nr. 001/2009: 

Tekjur af gengishækkun hlutdeildarskírteina eru skattskyldar tekjur á 
grundvelli 3. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2003. Teljast 
tekjur af hlutdeildarskírteinum þannig til vaxta, en ekki til söluhagnaðar. 
Fyrrnefnt ákvæði 1. mgr. 24. gr. laganna nær því ekki til innlausnar á 
hlutdeildarskírteinum. 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 222/2001 reyndi á það sem fjallað er um í 

framangreindu ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra, það er hvort kærandi gæti dregið frá 

tekjum sínum af sölu hlutdeildarskírteina tap, vegna innlausnar sams konar 

verðbréfa. Í málinu studdi kærandi þessa kröfu sína, með því að vitna til 1. mgr. 23. 

gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981 (nú 1. mgr. 24. gr. 

tekjuskattslaganna, sem fjallað hefur verið um hér að framan) og taldi því að 

tekjurnar ættu að vera skattskyldar samkvæmt ákvæði um söluhagnað eigna í 8. 

tölul. C-liðar 7. gr. tekjuskattslaganna. Yfirskattanefnd sagði hins vegar að tekjur 

kæranda vegna gengishækkunar hlutdeildarskírteinanna væru skattskyldar í hendi 

hans á grundvelli 3. tölul. C-liðar 7. gr. tekjuskattslaganna sem vextir, þar sem fram 

kemur í 2. mgr. 8. gr. tekjuskattslaganna að gengishækkun hlutdeildarskírteina teljist 

til tekna sem vextir. Af þeirri ástæðu var ljóst að heimildin í 1. mgr. 24. gr. 

tekjuskattslaganna til að draga frá skattskyldum söluhagnaði eigna tap sem skattaðili 

hefur orðið fyrir vegna sölu sams konar eigna á sama ári, átti ekki við í tilviki 

kæranda þar sem ákvæðið gildir aðeins um söluhagnað eigna samkvæmt 12.-27. gr. 

tekjuskattslaganna, sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr. sömu laga.  

Af framangreindu ákvarðandi bréfi ríkisskattstjóra og úrskurði 

yfirskattanefndar, er ljóst að tekjur af hlutdeildarskírteinum teljast til vaxta, sem þýðir 

þá að frádráttarheimildin í 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna gildir ekki um tekjurnar. 

Er því áhugavert að spyrja sig þeirra spurningar hvort það ætti ekki að breyta þessu 
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þannig að hagnaður af sölu hlutdeildarskírteina teljist vera söluhagnaður líkt og gert 

var varðandi tekjur af afleiðuviðskiptum, sbr. umfjöllun í kafla 8.2 hér að framan. Það 

má segja að rök hnígi sannarlega til þess. 

6.  Söluhagnaður og skattaskipulagning  

6.1. Hefðbundin skipulagning félagasamstæðna með tilliti til söluhagnaðar 

Mynd 7: Þetta er oft uppsetning félagasamstæðna, þar sem rekstrinum er skipt upp í einingar. 
Eignarhaldsfélagið getur síðan selt út hluta í formi dótturfélags, í stað þess að þurfa að selja eignir úr 

félaginu. 

Algengt er að félög séu skipulögð með þessum hætti en segja má að ástæðan fyrir 

því sé að miklu leyti 9. tölul. a. 31. gr. tekjuskattslaganna. Ef F hf. myndi selja H ehf. 

þá væri F hf. einungis að selja hluta í formi dótturfélags en ekki eigna. Þá myndi 9. 

tölul. a. 31. gr. tekjuskattslaganna gilda um þá sölu og væri söluhagnaðurinn því 

skattfrjáls, sbr. umfjöllun í kafla 4.2.7. hér að framan. Ef allur reksturinn hefði verið í 

einu félagi, væri nauðsynlegt að selja eignir úr félaginu og myndi sú sala því falla 

undir 13., 14., 15. eða 16. gr. tekjuskattslaganna og kæmi þá til skattlagningar 

söluhagnaðar, sbr. 12. gr., sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 1. mgr. 71. gr. 

tekjuskattslaganna.71 Í báðum tilfellum myndi koma til skattlagningar arðs, sbr. 4. 

tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 11. gr., sbr. 3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna. Má því segja 

að það sé skattahagræðing sem býr að baki þeirri skipulagningu félagasamstæðna 

sem hér hefur verið farið yfir. Þess ber þó að geta að hvati getur myndast hjá 

félögum, sem ekki hafa skipulagt sig með framangreindum hætti í upphafi, að færa 
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sig í slíkt form til að greiða lægri skatta. Skiptingar hafa verið notaðar til þessara 

ráðstafana en verður nú nánar fjallað um það.    

6.2. Almennt um skiptingu félaga 

Skipting félaga er andhverfa samruna.72 Heimild til skiptingar félags er annars vegar 

að finna í 133. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 (hér eftir hfl.) og hins vegar í 107. 

gr. a. laga um einkahlutafélög, nr. 138/1994 (hér eftir ehfl.). Ákvæðin eru nokkuð 

samhljóða en algengast er að félagi sé skipt þannig að annað félag taki við hluta af 

eignum og skuldum skipta félagsins.73 Eftirfarandi mynd sýnir hefðbundna skiptingu 

félags: 

Mynd 8: Hér hefur félaginu A hf. (skipta félaginu) verið skipt þannig að B hf. hefur tekið við hluta af 
eignum og skuldum A hf. Alla jafnan fá hluthafar í A hf. hluti í B hf. (viðtökufélaginu) sem gagngjald 

fyrir þá hluti sem færast úr A hf. til B hf. 
 

Umrædd skipting félags getur verið framkvæmd án þess að lánardrottinn samþykki 

skiptinguna, sem þýðir þá í rauninni að hægt sé að skipta um skuldara á láninu, án 

þess að lánveitandi fái eitthvað um það að segja. Það er þó almennt þannig að 

lánasamningar sem eru til að mynda gerðir við banka, hafa að geyma ákvæði sem 

felur í sér að ef skipting á sér stað án þess að samþykki bankans liggi fyrir, þá sé 

viðkomandi banka heimilt að gjaldfella skuldina.74 

 Meginreglan er sú að félögin bera óskipta ábyrgð á skuldbindingum sem 

stofnað er til eftir að skiptingaráætlun er birt. Þetta þýðir þá að ef að skipta félagið 

hefur stofnað til skuldbindingar eftir að skiptingaráætlun var birt en greiðir ekki 
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 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fjármagnstekjur og eignir (n. 14) 266. 
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skoðað 29. apríl 2014. 
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kröfuna, þá getur kröfuhafi krafist þess að viðtökufélagið greiði hana. Þess ber þó að 

geta að ábyrgðin hjá viðtökufélaginu takmarkast við nettóverðmæti þess verðmætis 

sem það tók á móti frá skipta félaginu og ábyrgð skipta félagsins takmarkast þá við 

nettóverðmæti þess sem eftir varð í félaginu, sbr. 3. mgr. 133. gr. hfl. og 3. mgr. 107. 

gr. a. ehfl.75 

6.2.1. Skattaréttarleg skipting 

Þegar skipting á félagi á sér stað þá eru ákveðin skilyrði sem uppfylla þarf til að 

viðtökufélag geti tekið við verðmætum frá skipta félaginu án þess að einhverjar 

skattalegar afleiðingar fylgi því. Umrædd skilyrði koma fram í 52. gr. 

tekjuskattslaganna en þar segir í fyrsta lagi að fleiri en eitt hlutafélag, það er skipta 

félagið ásamt að minnsta kosti einu viðtökufélagi, verði að taka við eignum og 

skuldum skipta félagsins. Í öðru lagi mega hluthafar í skipta félaginu einungis fá 

hlutabréf í viðtökufélaginu eða viðtökufélögunum sem gagngjald fyrir þær eignir og 

skuldir sem flytjast frá skipta félaginu.76 Ef þessi tvö skilyrði eru uppfyllt eiga skiptin 

ekki að hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi. 

Ef skilyrðin eru hins vegar ekki uppfyllt þá er ekki um skattaréttarlega skiptingu að 

ræða og teldist þá viðtökufélagið hafa keypt eignirnar af skipta félaginu. Væri þá 

einnig talið að hluthafar í skipta félaginu hefðu selt hluti sína fyrir hluti í 

viðtökufélaginu. Sú staða gæti þá komið upp að hluthafar yrðu að greiða skatt þó svo 

að heildareignir þeirra væru þær sömu, nema nú í tveimur félögum í stað eins. Skipta 

félagið þyrfti þá jafnvel að greiða tekjuskatt af söluhagnaði eignanna vegna 

tilfærslunnar til viðtökufélagsins, þó svo að skipta félagið hafi ekki tekið við neinum 

fjármunum.77 

 Þá er einnig skilyrði í 52. gr. tekjuskattslaganna um að skipting hluthafa 

innbyrðis, í skipta félaginu, þurfi að vera eins í viðtökufélaginu. Með þessu er þó ekki 

átt við að eignarhlutdeild í viðtökufélaginu eigi að vera nákvæmlega sú sama og í 

skipta félaginu. Segjum sem svo að A eigi 65% og B eigi 35% í hlutafélaginu C hf. 

Því er síðan skipt upp og færist hluti eigna C hf. til D hf. Hluthafarnir A og B verða þá 

innbyrðis að eiga í D hf. í sömu hlutföllum og þeir eiga í C hf., það er að A eigi 65% 

og B eigi 35% af heildareign þeirra í D hf.78  

                                            
75

 sama heimild. 
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 Þetta skilyrði er kallað gagngjaldsskilyrðið. 
77

 Páll Jóhannesson og Andri Gunnarsson (n. 8) 75. 
78

 sama heimild 76. 
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 Mikið rekstrarhagræði getur verið fólgið í því að skipta félögum upp og hefur 

það þannig góð áhrif á viðskiptalífið.79 Má í þessu samhengi nefna skattlagningu 

söluhagnaðar, en með skiptingu er mögulegt fyrir félag að komast hjá skattlagningu 

söluhagnaðar þegar hluti rekstursins er seldur. Það geta þó sprottið upp álitaefni 

tengd þessu, líkt og fjallað verður um hér hér í næsta kafla. 

6.3. Er möguleiki á skattasniðgöngu við skiptingu?  

Eitt skilyrði þess að skipting hafi ekki skattalegar afleiðingar í för með sér er að 

hluthafar skipta félagsins fái eingöngu hlutabréf í því félagi eða þeim félögum sem 

hluti eigna og skulda skipta félagsins flytjast til við skiptin, líkt og fram hefur komið. 

Þetta skilyrði er venjulega kallað gagngjaldsskilyrðið. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

225/2013, reyndi meðal annars á það hvort gagngjaldsskilyrðið í 1. mgr. 52. gr. 

tekjuskattslaganna væri uppfyllt. Í málinu taldi yfirskattanefnd að hlutafélagið A hf. 

hafi skipt félaginu upp í tvö félög, eingöngu í þeim tilgangi að þurfa ekki að greiða 

skatt af söluhagnaði vegna sölu atvinnurekstrareigna. Málavextir voru þeir að við 

skiptingu A hf. voru fiskiskip og aflaheimildir þess flutt yfir í félagið Z ehf. og Z ehf. 

síðan selt strax til X hf. og Y ehf. áður en formlegri skiptingu A hf. var lokið. Leiddi 

það til þess að ekki var talið að gagngjaldsskilyrðið í 1. mgr. 52. gr. 

tekjuskattslaganna hafi verið uppfyllt, enda höfðu hluthafar í A hf. ekki fengið 

hlutabréf í Z ehf. sem gagngjald fyrir þau verðmæti sem færð voru úr A hf. til Z ehf., 

nema að nafninu til.80 Þá taldi yfirskattanefnd að umræddar ráðstafanir væru 

frábrugðnar því sem almennt tíðkaðist í slíkum viðskiptum, sbr. 1. mgr. 57. gr. 

tekjuskattslaganna, og gerðar einungis í því skyni að komast hjá skattlagningu 

söluhagnaðar og tryggja þannig lægri skattgreiðslur.  

 Eftirfarandi skýringarmyndir sýna betur hvernig umrædd ráðstöfun fór fram: 

                                            
79

 sama heimild. 
80

 Í þessu samhengi má geta þess að í dómi Hæstaréttar 30. janúar 1997 í máli nr. 3/1997, kom fram 
að ekki væri nóg að gagngjaldsskilyrðið væri formlega uppfyllt heldur yrðu raunveruleg markmið að 
búa að baki gerningnum. 
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Mynd 9: Þetta er sú leið sem yfirskattanefnd telur að félagið hefði átt að fara, það er að selja 
fiskiskipið og aflaheimildirnar úr félaginu og greiða þá tekjuskatt af söluhagnaði, sbr. 12. gr., 13. gr. og 

5. mgr. 15. gr., sbr. 8. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 1. mgr. 71. gr. tekjuskattslaganna, og síðan aftur við 
útdeilingu arðs, sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 1. mgr. 11. gr., sbr. 3. mgr. 66. gr. tekjuskattslaganna. 

Heildarskattlagningin yrði þá 36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstaða yfirskattanefndar var því sú að víkja átti þessum ráðstöfunum til hliðar, 

með þeim rökum að um ólögmæta skattasniðgöngu væri að ræða, þar sem þetta hafi 

einungis verið gert í þeim tilgangi að spara skattgreiðslur, líkt og fram hefur komið. 

Mynd 10: Svona var félagið uppbyggt fyrir söluna, það 
er útgerðin, fiskiskipið og aflaheimildirnar voru í sama 

félaginu. 

 

Mynd 11: Síðan var ákveðið að skipta félaginu upp í 
tvö félög. Hlutabréf í Z ehf. voru síðan seld til X hf. og 
Y ehf. áður en formlegri skiptingu A hf. var lokið. Þá 

sleppur félagið við að greiða tekjuskatt af 
söluhagnaðinum sbr. 9. tölul. a. 31. gr. 

tekjuskattslaganna og greiða hluthafar því einungis 
skatt af útgreiðslu arðs, sbr. sbr. 4. tölul. C-liðar 7. gr., 

sbr. 1. mgr. 11. gr., sbr. 3. mgr. 66. gr. 
tekjuskattslaganna. Heildarskattlagningin varð því 

einungis 20% í stað 36%. 
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Var því talið að færa ætti söluandvirði fiskiskipsins og aflaheimildanna til tekna hjá A 

hf. sem söluhagnað vegna sölu atvinnurekstrareigna, sbr. 12. gr., 13. gr. og 5. mgr. 

15. gr., sbr. B-lið 7. gr. tekjuskattslaganna og 8. tölul. C-liðar sömu lagagreinar. Hefði 

þessi ráðstöfun því átt að fara fram líkt og mynd 9 gefur til kynna, það er að skattur 

hefði verið lagður á söluhagnað og við útgreiðslu arðs. 

 Af framangreindu má þó telja að ef A hf. hefði verið búið að skipta félaginu 

þannig upp, líkt og það gerði, löngu áður en salan átti sér stað eða að 

félagasamstæðan hefði verið skipulögð svona í upphafi, þá hefði umrædd ráðstöfun 

ekki verið talin ólögmæt. Enda hefði þá gagngjaldsskilyrðið verið uppfyllt, svo lengi 

sem A hf. hefði einungis fengið hlutabréf í Z ehf. sem gagngjald, sbr. 1. mgr. 52. gr. 

tekjuskattslaganna. 

7.  Samantekt 

Í ritgerð þessari hefur höfundur gert grein fyrir reglum er varða söluhagnað eigna og 

skattlagningu hans. Fjallað var um skattlagningu fyrnanlegra eigna sem og 

ófyrnanlegra eigna, ásamt þeim sérreglum sem gilda um sumar eignir innan þessara 

flokka.  

 Líkt og fram hefur komið fellur söluhagnaður undir fjármagnstekjur og er eins 

og staðan er í dag til að mynda skattlagður með 20% tekjuskatti hjá einstaklingum 

utan rekstrar.81 Hjá félögum er söluhagnaður skattlagður annað hvort með 20% eða 

36% tekjuskatti en fer það eftir því hvers konar félag um er að ræða. Talið er að 

tekjuskattslögin byggist á þeirri rekstrarhagfræðilegu meginreglu að hagnaður teljist 

mismunur á söluverði og kostnaðarverði seldrar eignar. Söluverð er heildarandvirði 

eignar, að frádregnum beinum kostnaði við söluna. Kostnaðarverð er hins vegar sú 

upphæð sem eign er metin á þegar aðili eignast hana, eða þegar hún er fullgerð. 

Fjallað var sérstaklega um fyrningar, en í því felst að fært er til gjalda sú eyðsla sem 

verðmæti verður fyrir við tekjuöflun vegna slits og aldurs í atvinnurekstri. Eru 

fyrningar því ekki mjög frábrugðnar öðrum rekstrarkostnaði þar sem þær koma til 

frádráttar skattskyldum tekjum. Þá var einnig fjallað um dreifingu söluhagnaðar, en 

dæmi um það er þegar skattaðili selur eign með söluhagnaði en fær ekki kaupverðið 

strax í sínar hendur. Yrði að telja ósanngjarnt ef skattaðili þyrfti að greiða skatt af 

söluhagnaðinum þegar hann hefur ekki enn fengið alla greiðsluna.  

                                            
81

 Fjármagnstekjuskatturinn hefur þó hækkað á undanförnum árum, en til að mynda var hann 18% 
árið 2010. 
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 Eignum er skipt upp í fyrnanlegar og ófyrnanlegar eignir, en mismunandi 

reglur gilda um þessa eignarflokka. Hagnaður af sölu eigna úr báðum þessum 

eignarflokkum telst þó að fullu til skattskyldra tekna á söluári. Fyrnanlegar eignir eru 

varanlegir rekstrarfjármunir sem notaðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri og rýrna 

að verðmæti við eðlilega notkun eða aldur. Í 14. gr. tekjuskattslaganna eru þrjár leiðir 

til þess að fresta skattlagningu söluhagnaðar fyrnanlegra eigna, en þar má helst 

nefna flýtifyrningu. Í henni felst að hægt er að fyrna aðrar fyrnanlegar eignir, í eigu 

sama aðila, um fjárhæð sem nemur hinum skattskylda söluhagnaði seldu 

eignarinnar. Ófyrnanlegar eignir, eru ólíkt fyrnanlegum eignum, eignir sem ekki eru 

notaðar í atvinnurekstri. Ekki er til sérstök frestunarheimild um slíkar eignir. Til þess 

að reikna út söluhagnað ófyrnanlegra eigna er síðan mögulegt að nota þrjár aðferðir 

samkvæmt 15. gr. tekjuskattslaganna. Þá var fjallað um sérstakar reglur er varða 

skattalega meðferð söluhagnaðar á bújörðum, aflaheimildum, íbúðarhúsnæði, 

lausafé og hlutum og hlutabréfum.  

 Sölutap eigna er stór þáttur þegar kemur að skattalegri meðferð söluhagnaðar 

Talið er heimilt að draga frá heildarhagnaði það tap sem skattaðili kann að hafa orðið 

fyrir vegna sölu sams konar eigna á sama ári, sbr. 1. mgr. 24. gr. tekjuskattslaganna. 

Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að heimilt sé að nýta þessa 

frádráttarheimild, sbr. dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 12. febrúar 2014 í máli nr. E-

2835/2012. Í fyrsta lagi þarf að vera um sölu að ræða, í öðru lagi þurfa eignirnar að 

vera sams konar, í þriðja lagi að tap hafi orðið og í fjórða og síðasta lagi að 

ráðstafanir hafi átt sér stað á sama ári. Höfundur telur þessi skilyrði vera hin 

eðlilegustu, þar sem að ef þau væru ekki til staðar þá myndi frádráttarheimildin verða 

of víðtæk og aðilar gætu þá nýtt alls konar tap og engu skipti þó tapið hafi orðið til 

nokkrum árum áður en söluhagnaðurinn myndaðist. Þá urðu breytingar á 

tekjuskattslögunum árið 2013, er varða viðskipti með afleiðusamninga. Breytingarnar 

fólu það í sér að nú er litið á tekjur af afleiðusamningum sem söluhagnað í stað 

vaxtatekna og er því orðið heimilt að nýta tap vegna viðskipta með afleiðusamninga 

á móti hagnaði af sams konar viðskiptum á sama ári. Ekki hafði verið heimilt að nýta 

tap á móti hagnaði umræddra viðskipta fyrir breytingu á lögunum, því ekki er heimilt 

að draga tap frá vaxtatekjum. Við heimildaöflun á skattalegri meðferð tekna af 

afleiðusamningum fyrir framangreinda lagabreytingu, komst höfundur að því að 

nettóhagnaður gat verið enginn en skattlagning umtalsverð engu að síður. Verður því 

að telja að telja að umrædd breyting á tekjuskattslögunum hafi verið til hins góða og 
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auki jafnframt vilja fjárfesta til að stunda viðskipti með afleiður þar sem segja má að 

áhættan á slíkum viðskiptum hefur minnkað. Einnig var fjallað um skattalega 

meðferð hlutdeildarskírteina, en tekjur af hlutdeildarskírteinum eru skattskyldar og 

teljast til vaxtatekna og nær frádráttarheimildin því ekki til innlausnar á 

hlutdeildarskírteinum. Það má segja að rök hnígi svo sannarlega til þess að það ætti 

að gera sams konar breytingar á skattalegri meðferð tekna af hlutdeildarskírteinum, 

líkt og var gert varðandi tekjur af afleiðuviðskiptum. Það er að líta á tekjur af 

hlutdeildarskírteinum sem söluhagnað þannig að hægt verði að nýta frádráttarheimild 

24. gr. tekjuskattslaganna, hvað þær tekjur varða.  

 Söluhagnaður eigna getur haft mikil áhrif á það hvernig félagasamstæður eru 

skipulagðar. Áhrif söluhagnaðar á skipulagningu félagasamstæðna jukust þegar 9. 

tölul. a. 31. gr. tekjuskattslaganna kom inn í lögin, því þá varð söluhagnaður 

hlutabréfa hjá félögum skattfrjáls. Af þeim sökum er hagstætt að mynda 

félagasamstæðu með eitt eignarhaldsfélag og reksturinn síðan í nokkrum 

mismunandi félögum, því þá gæti eignarhaldsfélagið selt ákveðinn rekstur með því 

að selja út hluta í formi dótturfélags í stað eigna. Myndi þetta fela í sér mikla 

skattahagræðingu þar sem eignarhaldsfélagið þyrfti ekki að greiða 

fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfanna, sbr. framangreindur 9. tölul. a. 31. 

gr. tekjuskattslaganna. Ef ekki væri um félagasamstæðu að ræða heldur einungis eitt 

félag, þá þyrfti félagið að greiða fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði rekstrareigna 

sem seldar yrðu úr félaginu. Til þess að losna við skattlagningu söluhagnaðar hafa 

félög tekið upp á því að nota skiptingu og fært þannig rekstrareignir í annað félag og 

selt síðan félagið. Möguleiki er á skattasniðgöngu við þessa ráðstöfun, líkt og fjallað 

var um í úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 225/2013. Þá var sú ráðstöfun að skipta 

félagi upp, einungis í þeim tilgangi að selja viðtökufélagið strax, ekki talin heimil því 

það hafi einungis verið gert í þeim tilgangi að komast hjá greiðslu skatts af 

söluhagnaði rekstrareignanna. Verður að telja þessa niðurstöðu hina eðlilegustu 

enda sést langar leiðir að eini tilgangur skiptingarinnar var að komast hjá 

skattlagningu söluhagnaðar.  
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