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Útdráttur 

Jafnræðisreglan kveður í stuttu máli á um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og öll 

mismunun sé óheimil.  Samkvæmt því ætti skattlagning aðila í sömu stöðu að vera 

eins.  Umfjöllunarefni ritgerðar þessarar snýr að samspili jafnræðisreglunnar og 

ákvæða tekjuskattslaga nr. 90/2003, hvað varðar ákvörðun barnabóta og vaxtabóta. 

Jafnræðisregluna er að finna í stjórnarskránni og þar sem stjórnarskráin er æðri og 

rétthærri öllum öðrum lögum mega ákvæði almennra laga ekki brjóta í bága við 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.  Í þeim tilvikum víkja ákvæði almennra laga og 

verður því ekki á þeim byggt. 

Ákvæði tekjuskattslaga um ákvörðun barnabóta fela í sér að einstæðum foreldrum 

skuli greiddar hærri barnabætur en hjónum miðað við sama aldur og fjölda barna og 

sömu heildartekjur heimilis. Slík mismunun getur verið réttlætanleg ef fyrir hendi eru 

málefnalegar ástæður.  Í lögum, eða lögskýringagögnum, eru þó ekki að finna 

skýringar eða ástæður fyrir þessari mismunun. 

Lán vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota mynda einungis stofn til 

vaxtabóta ef um er að ræða lán frá Íbúðalánasjóði.  Í lögskýringargögnum kemur fram 

að ástæða þessarar takmörkunar sé að með þessum hætti sé eftirlit með greiðslu 

vaxtabóta einfaldara, þar sem skilyrði íbúðalánasjóðs fyrir lánveitingu eru þau sömu 

og skilyrði tekjuskattslaga fyrir greiðslu vaxtabóta.  Skilyrði annarra lánastofnana fyrir 

lánveitingu vegna verulegra endurbóta eru þó að mestu leyti þau sömu og skilyrði 

Íbúðalánasjóðs.  Rök fyrir þessari mismunun eru á verulega veikum grunni reist og eru 

ekki til þess fallin að gefa afslátt af jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Formáli.  
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Inngangur 

 

Umfjöllunarefni ritgerðar þessarar snýr að samspili laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, 

með síðari breytingum, hér eftir ýmist nefnd Tekjuskattslög, TSL, eða lög nr. 90/2003 

og jafnræðisreglu þeirrar er birtist bæði í Stjórnarskránni nr. 33/1944 og 

Stjórnsýslulögum nr. 37/1993.  Jafnræðisregluna er að finna í 65. gr. Stjórnarskrárinnar 

og 11. gr. Stjórnsýslulaga sem og mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að.1 

Í 65. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, segir eftirfarandi,  

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna“ 

Jafnræðisregluna er einnig að finna í 11. gr. laga nr. 37/1993, um stjórnsýslu, en þar 

segir, 

„Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í 

lagalegu tilliti. 

Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum 

ástæðum.“ 

Af þessu má ráða að jafnræðisreglan kveður í meginatriðum á um að allir skuli vera 

jafnir fyrir lögum og að öll mismunun sé óheimil.  Því ættu aðilar í sambærilegri stöðu 

að vera skattlagðir á sambærilegan hátt. 

                                                           
1 Ísland er aðili að ýmsum sáttmálum sem kveða á um mannréttindi af einhverju tagi, þeir helstu eru 
Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE), Samningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR) og 
Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (SEFMR). 
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Fræg er setning úr sögu George Orwell, Dýrabæ, „Öll dýr eru jöfn, en sum dýr eru 

jafnari en önnur.“ 2  Getur verið að þetta eigi við þegar kemur að skattlagningu 

einstaklinga hér á landi? 

Verður í þessu riti leitast til við að komast að því hvort það sé þannig í raun og veru 

að allir einstaklingar sem eru í sambærilegri stöðu séu skattlagðir á sambærilegan hátt, 

eða hvort raunin sé virkilega sú að í tekjuskattslögum sé að finna ákvæði sem brjóti í 

bága við jafnræðisreglur.   

Í þessari rannsókn verður kannað hvernig úrskurða og dómaframkvæmd hefur verið í 

skattamálum og hvort það reyni oft á jafnræðisregluna.  Áður en vinna að þessu riti 

hófst hafði höfundur oft velt því fyrir sér hvort ýmis ákvæði tekjuskattslaga fái í raun 

staðist jafnræðisreglu stjórnarskrár og stjórnsýslulaga, án þess þó að hafa farið í 

ítarlega rannsókn á því. 

Vangaveltur höfundar hafa snúið að því hvort það geti staðist jafnræðisreglu að 

einstætt foreldri fái greiddar hærri barnabætur en hjón eða sambúðaraðilar með sömu 

eða jafnvel lægri heildartekjur, það er að segja allar aðstæður eru þær sömu nema í 

öðru tilvikinu er um einn framfæranda að ræða en í hinu tvo framfærendur.  Höfundur 

hefur einnig velt því fyrir sér hvort það standist jafnræðisreglu að fasteignaeigendur 

sem ráðast í verulegar endurbætur á fasteignum sínum hafi mismunandi rétt til 

vaxtabóta eftir því hvaða fjármálastofnun lánar þeim fyrir endurbótunum.  Samkvæmt 

ákvæðum tekjuskattslaga mynda einungis lán vegna verulegra endurbóta stofn til 

útreiknings vaxtabóta ef lánin eru tekin hjá Íbúðalánasjóði. 

Framangreind atriði eru meðal þeirra ákvæða tekjuskattslaga sem höfundur telur að 

geti hugsanlega falið í sér brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár og stjórnsýslulaga, að 

minnsta kosti áður en ráðist er í ítarlega skoðun á viðkomandi lagaákvæðum og 

lögskýringargögnum.  Þessi lagaákvæði eru orðin nokkuð gömul og ætti því að hafa 

reynt á gildi þeirra og því ekki útilokað að höfundur verði annarrar skoðunar við lok 

þessarar vinnu. 

Þó svo að hér verði einungis fjallað um framangreind tvö ákvæði þá komu til skoðunar 

fjölmörg önnur ákvæði tekjuskattslaga.  En nauðsynlegt var að takmarka 

                                                           
2 George Orwell: Dýrabær (Animal farm) Hið Íslenska bókmenntafélag, Reykjavík 1985, 133. 
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umfjöllunarefni þessa rits og að öðrum lagaákvæðum ólöstuðum valdi höfundur til 

umfjöllunar þau ákvæði sem hann taldi hvað mest spennandi, ákvæði tekjuskattslaga 

um barnabætur og vaxtabætur. 

Rit þetta er þannig upp byggt að í fyrri hluta þess verður fræðileg umfjöllun um 

stjórnarskrána og stjórnsýslulögin, fjallað verður stuttlega um mannréttindasáttmála 

Evrópu.  Farið verður yfir þær kæruleiðir sem mögulegar eru telji maður sig beittan 

mismunun svo og hvað talist geti eðlileg frávik frá jafnræði.  Í seinni hluta ritsins 

verður svo fjallað ítarlega um þau ákvæði tekjuskattslaga sem höfundur telur að 

hugsanlega gætu, að einhverju leiti, falið í sér brot á jafnræðisreglu.  Til að komast að 

tilgangi og markmiðum umræddra lagaákvæða verður saga þeirra og þróun skoðuð, 

farið verður yfir úrskurði og dóma sem fallið hafa í málum tengdum viðkomandi 

ákvæðum og leitast höfundur við að svara því hvort þessi ákvæði brjóti í bága við 

jafnræðisreglur. 
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I. Hluti. 

 

Eins og fram hefur komið er megin umfjöllunarefni þessa rits jafnræðisregla sú sem 

finna má í stjórnarskránni, stjórnsýslulögum og alþjóðasamningum3 sem Ísland er aðili 

að.  Jafnframt hefur komið fram, að jafnræðisreglan feli í stuttu máli í sér að allir skuli 

vera jafnir fyrir lögum og að öll mismunun sé óheimil. 

Í fyrsta hluta þessa rits er að finna almenna umfjöllun um stjórnarskrána, 

stjórnsýslulögin og þá jafnræðisreglu sem þar er að finna.  Fjallað verður um hvort 

frávik frá jafnræði geti í einhverjum tilfellum talist eðlileg og réttlætanleg.  Verður svo 

fjallað um til hvaða aðila hægt er að leita telji maður jafnræði sínu raskað.  Verður 

samhliða þessari umfjöllun fjallað um áhugaverða dóma þar sem reynt hefur á 

jafnræðisreglur að einhverju leyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Má þar nefna t.d Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) og Samning um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi (SBSR) 
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1. Stjórnarskráin.  

 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33 frá 17. júní 1944, með síðari breytingum, er 

að finna grundvallarreglur um stjórn og skipulag íslenska ríkisins.4  Verður hér á eftir 

fjallað um stjórnarskrána, sögu hennar og þróun, hvernig hún er sett og hvernig fara 

skuli að við breytingar á henni.  Fjallað verður um jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, 

uppruna hennar og hvernig henni er beitt.  Jafnframt verður leitast við að skýra frá því 

hversvegna stjórnarskráin er æðri og rétthærri öðrum lögum. 

 

1.1  Saga og þróun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar. 

 

Mannréttindi hafa verið bundin í stjórnarskrá hér á landi frá árinu 1874 þegar 

Íslendingum var fyrst sett stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands, voru 

ákvæðin tekin nánast óbreytt úr danskri löggjöf frá árinu 1849.  Mannréttindaákvæðin 

birtust í tveimur köflum stjórnarskrárinnar sem fjölluðu um skipan kirkjunnar og 

trúfrelsi annarsvegar og hinsvegar um ýmis réttindi borgaranna, má þar meðal annars 

nefna 50. gr. um friðhelgi eignarréttarins og 59. gr. um skyldu til þess að skipa 

skattamálum með lögum.5  Þessi ákvæði eru í 72. gr.6 og 40. gr.7 og jafnframt í 77. gr.8 

núgildandi stjórnarskrár. 

                                                           
4 Gunnar G. Schram (1997), bls. 22. 
5 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 
33/1944, með síðari breytingum, þskj 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. Sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
6 Í 72. gr. Stjórnarskrárinnar segir, „Eignarrétturinn er friðhelgur.  Engan má skylda til að láta af hendi 
eign sína nema almenningsþörf krefji.  Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. “ 
7 Í 40. gr. Stjórnarskrárinnar segir, „Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum.  
Ekki má heldur taka lán, er skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta af hendi neina af 
fasteignum landsins né afnotarétt þeirra nema samkvæmt lagaheimild.“ 
8 Í 77. gr. Stjórnarskrárinnar segir, „Skattamálum skal skipað með lögum.  Ekki má fela stjórnvöldum 
ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.   
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem 
ráða skattskyldu.“ 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html


 
6 

 

Smávægilegar breytingar voru gerðar á stjórnarskránni með stjórnskipunarlögum nr. 

12/1915, má þar nefna breytingar á ákvæðum um þjóðkirkjuna og að aðilar utan 

trúfélaga greiddu gjöld til Háskóla Íslands.  Breytingar voru gerðar á réttindum 

handtekinna manna og ákvæði um afnám laga um sérréttindi við aðal, nafnbætur eða 

tign var umorðað þannig að slík réttindi mætti ekki taka í lög.9 

Árið 1920 var Íslendingum sett ný stjórnarskrá, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands, 

nr. 9/1920.  Í þeirri stjórnarskrá hafði verið gerð smávægileg breyting á orðalagi 

mannréttindaákvæða en engin efnisleg breyting.  Einu ákvæði var bætt við sem kvað 

á um að enginn útlendingur gæti fengið ríkisborgararétt nema með lögum og að réttur 

útlendinga til að eiga hér á landi fasteignir, skuli fara eftir lögum.10 

Við setningu núgildandi stjórnarskrár nr. 33/1944 voru ekki gerðar neinar breytingar á 

mannréttindaákvæðum eldri stjórnarskrár, eingöngu var um að ræða breytingar á kafla 

og greinanúmerum.11 

Þó svo að gerðar hafi verið smávægilegar orðalagsbreytingar frá setningu fyrstu 

stjórnarskrárinnar, árið 1874, þá voru mannréttindaákvæðin efnislega óbreytt í 121 ár, 

eða þar til árið 1995 þegar mannréttindakaflinn var tekinn til endurskoðunar og breytt 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.  Þessi rúmlega aldargömlu ákvæði þjónuðu 

tilgangi sínum mjög vel þrátt fyrir aldur sinn enda höfðu dómstólar rýmkað mjög 

túlkun þeirra.12 

Markmiðin með endurskoðun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar voru einkum að 

efla og samræma ákvæðin þannig að þau veiti almenningi betri vernd gagnvart 

stjórnvöldum.  Færa þau í nútímalegra horf og að taka mið af þjóðréttarlegum 

                                                           
9Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 
33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
10 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
11 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
12 Gunnar G. Schram, (1997) bls. 449 – 450. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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skuldbindingum sem ríkið hafði gengist undir með aðild að alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum.13 

Meðal þeirra mannréttindaákvæða sem bætt var við stjórnarskrána við endurskoðun 

hennar árið 1995 voru jafnræðisreglan (65. gr.), ákvæði um réttláta málsmeðferð (70. 

gr.), réttur manna til að standa utan félaga (2. mgr. 74. gr.), bann við að stjórnvöld 

ákveði um álagningu, breytingu eða afnám skatta (1. mgr. 77. gr.).  Mjög svipað 

ákvæði var þó fyrir í 40. gr. sem kveður á um að ekki megi leggja á, breyta eða afnema 

skatta nema með lögum.  Var það ákvæði látið standa óbreytt.  Jafnframt var kveðið á 

um bann við afturvirkni skattalaga (2. mgr. 77. gr.) og var tekið upp ákvæði þess efnis 

að tekjustofnar sveitarfélaga skuli vera ákveðnir með lögum (2. mgr. 78. gr.)14 

Við endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 var leitast við að 

halda þeirri stefnu að ákvæðin væru stutt og kjarnyrt og settu fram grundvallarreglur 

án nánari útfærslu.  Nánari útfærsla kæmi svo fram í almennri löggjöf byggðri á 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.15  

Stjórnlagaráð lagði til, á árinu 2011, viðamiklar breytingar á stjórnarskránni og þar 

með mannréttindaákvæðum hennar,16 þessar tillögur hafa ekki verið samþykktar á 

alþingi og verður því ekki fjallað um þær í þessu riti. 

 

 

 

 

                                                           
13 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
14 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
15 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
16 Sjá frumvarp stjórnlagaráðs á vefnum 
http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf
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1.2  Hvernig standa skal að breytingum á stjórnarskrá.  

 

Breytingar á stjórnarskránni skulu fara eftir ákvæði 1. mgr. 79. gr. hennar, en þar segir, 

„Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, 

má bera upp bæði á reglulegu Alþingi og auka-Alþingi. Nái tillaga 

samþykki skal rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga af 

nýju.  Samþykki Alþingi ályktunina óbreytta, skal hún staðfest af forseta 

lýðveldisins, og er hún þá gild stjórnskipunarlög.“ 

Það er að segja, ef Alþingi samþykkir stjórnskipunarlög, um breytingar á stjórnarskrá, 

ber að rjúfa þing og boða til þingkosninga.  Nýkosið Alþingi tekur stjórnskipunarlögin 

aftur til umræðu, ef þingið samþykkir þau óbreytt og forsetinn staðfestir þau, taka þau 

gildi.  Ákvæðið hefur efnislega haldist óbreytt, að undanskildu skilyrðinu um að 

forsetinn skuli staðfesta breytinguna, allt frá árinu 1874.17 

Frumvarp sem felur í sér breytingu á stjórnarskránni ber að heita „frumvarp til 

stjórnskipunarlaga“ annars vísar forsetinn því frá, sbr. 43. gr. laga nr. 55/1991, um 

þingsköp Alþingis.  Markmiðið með því er án efa að það leyni sér ekki að það hafi í 

för með sér breytingar á stjórnarskránni.18 

Framangreindar kröfur eiga að tryggja það að allar breytingar á stjórnarskránni séu vel 

ígrundaðar.19  Með þessu móti eru jafnframt sett takmörk á þau áhrif sem hin 

síbreytilega pólitík og hagsmuna- eða þrýstihópar geta haft á stjórnarskrána.  Því hefur 

þó verið haldið fram að ekki megi vera of torvelt að gera breytingar á stjórnarskránni 

til þess að hún nái að þróast í takt við þjóðfélagið því annars sé hætta á að hún verði, 

með tímanum, andstæð ríkjandi þjóðfélagsskoðunum og verði þannig úreltur 

lagabókstafur, sem enginn fer eftir.20 

Framangreindar kröfur sem gerðar eru til breytinga á stjórnarskránni eiga þó einungis 

við þau ákvæði sem varin eru af umræddri 79. gr. stjórnarskrárinnar, en ekki þau 

                                                           
17 Gunnar G. Schram (1997), bls. 51. 
18 Gunnar G. Schram (1997), bls. 51 - 52. 
19 Gunnar G. Schram (1997), bls. 33. 
20 Gunnar G. Schram (1997), bls. 23-24. 
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ákvæði sem breyta má með lögum, má þar nefna, 35. gr. um samkomutíma reglulegs 

Alþingis og 62. gr. sem segir til um að hin evangelíska lúterska kirkja skuli vera 

þjóðkirkja á Íslandi.21  Að öðru leyti en að framan greinir gilda sömu reglur um 

meðferð frumvarpa til stjórnskipunarlaga og annarra lagafrumvarpa.22 Meðferð 

lagafrumvarpa fer eftir ákvæðum laga nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis. 

 

1.3  Stjórnarskráin er æðri og rétthærri öðrum lögum. 

 

Sú staða getur komið upp að ákvæði laga stangist á við ákvæði annarra laga.23  Við 

slíkar aðstæður er litið til þriggja sjónarmiða til að leysa úr árekstrinum.  Þessi 

sjónarmið, eða forgangsreglur, eru lex superior, lex specialis og lex posterior.  Lex 

superior á við þegar lagaákvæði sem rekast á eru mis rétthá, þá víkja lægra settu lögin 

fyrir þeim æðri.  Lex specialis merkir að almenn lagaákvæði víki fyrir sérreglum.  Lex 

posterior merkir að eldri lagaákvæði víki fyrir nýrri lagaákvæðum, er þá álitið að 

löggjafinn hafi afnumið eldri ákvæðin með setningu þeirra nýju.24 

Eins og fram hefur komið er efni stjórnarskrárinnar nokkuð sérstakt og eru gerðar 

kröfur um mjög vandaða málsmeðferð bæði við setningu og breytingu á 

stjórnarskránni.  Þar sem setningarháttur stjórnarskrárinnar er mun vandaðri en 

almennra laga, og jafnframt sökum efnis hennar, er stjórnarskráin æðri og rétthærri 

öllum öðrum landslögum, stjórnarskráin er því lex superior gagnvart öðrum lögum sbr. 

umfjöllun hér að framan.  Er það því alveg ljóst að önnur lög mega ekki brjóta í bága 

við stjórnarskrá, hvorki efni né setningarháttur.25  Teljist ákvæði almennra laga brjóta 

í bága við ákvæði stjórnarskrár geta þau ekki talist vera gild réttarheimild og því ekki 

hægt að byggja á þeim við úrlausn mála.26 

                                                           
21 Gunnar G. Schram (1997), bls. 52. 
22 Gunnar G. Schram (1997), bls. 52. 
23 Hér er átt við lög í rúmri merkingu. Þ.e. Stjórnskipunarlög, almenn lög sett af Alþingi sem og 
reglugerðir og aðrar stjórnvaldsreglur sem settar eru með heimild í lögum. 
24 Sigurður Gizurarson (1990, bls. 121 og Ingibjörg Þorsteinsdóttir (2009), bls. 62-63. 
25 Gunnar G. Schram (1997), bls. 33. 
26 Sigurður Líndal (2002), bls. 96. 
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Hefur í fjölmörgum málum reynt á gildi almennra laga, reglugerða eða 

stjórnvaldsákvarðana gagnvart stjórnarskrá.  Fyrsti dómur Hæstaréttar þar sem 

dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að ákvæði laga brjóti í bága við stjórnarskrá er 

svokallað Hrafnkötlumál27 Hrd. 1943.237. Þar var tekist á um gildi laga sem settu 

skorður við tjáningar og prentfrelsi.28  

 

1.4  Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar. 

1.4.1 Uppruni jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. 

 

Markmið yfirlýsinga um jafnræði allra fyrir lögum var upphaflega að koma í veg fyrir 

að stjórnvöld gætu takmarkað réttindi manna að vild, slíkar takmarkanir þyrftu að vera 

lögbundnar og ganga jafnt yfir alla.29 

Í 1. mgr. 65. gr. Stjórnarskrár nr. 33/1944, með síðari breytingum, segir eftirfarandi,  

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ 

Í 2. mgr. er svo tekinn af allur vafi um jafnrétti kynjanna en þar segir, 

„Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.“ 

Þetta ákvæði kom nýtt inn sem upphafsákvæði hins eiginlega mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.  Ekki hafði verið kveðið með 

skýrum hætti á um sambærilega reglu í stjórnarskrá fyrr.  Þó hafði verið litið svo á að 

                                                           
27 Ingibjörg Þorsteinsdóttir (2009), bls. 29. 
28 Málavextir voru þeir að gefin var út bókin Hrafnkatla, Hrafnkels saga Freysgoða, þar sem textinn 
hafði að einhverju leyti verið færður til nútíma stafsetningar.  Útgefendurnir voru ákærðir fyrir brot á 
lögum nr. 127/1941, sem kváðu á um einkarétt íslenska ríkisins á útgáfu rita saminna fyrir árið 1400, 
nema að fengnu sérstöku leyfi og með því skilyrði að fylgt væri fornri stafsetningu.  Í dómi 
Hæstaréttar kom m.a. fram að skv. 67. gr. stjórnarskrárinnar (núgildandi 73. gr.) væri prentfrelsi og 
ritskoðun og aðrar tálmanir á tjáningarfrelsi mætti ekki lögleiða. Með einkarétti ríkisins, nema að 
fengnu sérstöku leyfi, væri tjáningarfrelsi hindrað og teldist það óheimilt skv. 67. gr. (73. gr.) 
stjórnarskrár og yrði því ekki dæmd refsing fyrir brot gegn 2. gr. laga nr. 127/1941. 
29 Gunnar G. Schram (1997), bls. 473. 
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um óskráða meginreglu væri að ræða og hefur jafnræðisreglan verið álitin ein 

grunnstoða íslenskrar stjórnskipunar.30  Má í þessu tilliti til dæmis benda á dóm 

hæstaréttar nr. 124/1993, sem kveðinn var upp tveimur árum áður en jafnræðisregla 

stjórnarskrárinnar tók gildi, en þar segir,  

„til grundvallar...liggi almenn og hlutlæg sjónarmið og að gætt hafi verið 

jafnræðis við setningu laganna, þar sem þau ná til allra, sem eins eru 

settir.  Brjóta lögin því ekki gegn jafnræðisreglu íslensks 

stjórnskipunarréttar.“  

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir 

eftirfarandi,31 

„í 3. gr. frumvarpsins er gerð tillaga um nýja 65. gr. stjórnarskrárinnar. í 

henni er sett fram almenn jafnræðisregla þar sem er kveðið á um að allir 

skuli vera jafnir fyrir lögunum. Þrátt fyrir að þessi regla hafi fram til þessa 

verið talin til óskráðra undirstöðuréttinda í íslenskri stjórnskipan hefur 

það ekki verið talið veita nægilega skýra vernd hvað varðar bann við 

mismunun.“ 

Ekki þótti lengur fullnægjandi að vísa til jafnræðisreglunnar sem óskráðrar meginreglu 

heldur var talið nauðsynlegt að tilgreina regluna með beinum hætti og binda hana í 

stjórnarskrá til samræmingar við þá alþjóðlegu mannréttindasáttmála sem Ísland er 

aðili að.  Var þar meðal annars vísað til Alþjóðasamningsins um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi.32  Ákvæðið er því að mestu leyti byggt á 14. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) og 26. gr. Alþjóðasamningsins um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi (SBSR). 

 

                                                           
30 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
31 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
32 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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1.4.2 Skýring jafnræðisreglunnar, gildissvið og beiting. 

 

Í jafnræðisreglunni felst fyrst og fremst leiðbeiningarregla33, almenns eðlis, sem 

kveður á um algert bann við mismunun.  Þessa reglu verður ávallt að hafa að 

leiðarljósi, hún er þó ekki eingöngu bundin við lagasetningu heldur einnig við skýringu 

laga og þar með talið annarra mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar.  Jafnræðisreglan 

hefur bein og ótvíræð áhrif meðal annars á þann hátt að víkja til hliðar ákvæðum 

almennra laga sem brjóta í bága við hana.34 

Í athugasemdum um 3. gr. frumvarps að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, sem varð 

að 65. gr. stjórnarskrárinnar, kemur fram að gert sé ráð fyrir að gildissvið 65. gr. verði 

mun rýmra en t.d fyrirmyndarinnar í 14. gr. MSE þar sem ákvæðið kveður ekki 

einungis á um að allir skuli njóta mannréttinda án mismununar, eins og 14. gr. MSE 

kveður á um,35 heldur skuli allir vera jafnir fyrir lögum.  Þannig á ákvæðið að veita 

öllum jafna lagavernd og gilda á öllum sviðum löggjafarinnar.  Í ákvæðinu eru 

sérstaklega tekin fram nokkur atriði sem óheimilt er að byggja mismunun á, þessi atriði 

eru kynferði, trúarbrögð, skoðanir, þjóðernisuppruni, kynþáttur, litarháttur, efnahagur 

og ætterni.  Ákvæðið ber því að túlka mjög rúmt og er framangreind upptalning alls 

ekki tæmandi enda lýkur ákvæðinu á „og stöðu að öðru leyti“ og eru í frumvarpinu 

sérstaklega nefnd atriði eins og heilsufar og líkamlegt ástand sem jafnframt væri 

óheimilt að mismuna eftir þó ekki séu þau sérstaklega tilgreind í ákvæðinu.  Í 

frumvarpinu er ennfremur tekið skýrt fram að ákvæðið sé umfram allt stefnuyfirlýsing 

og að ekki megi taka banni við mismunun of bókstaflega þar sem upp geti komið tilvik 

þar sem réttlætanlegt væri að víkja frá jafnræðisreglunni.  Með ákvæðinu sé leitast við 

                                                           
33 Með leiðbeiningarreglu er átt við að við lagasetningu verður ætíð að hafa jafnræðisregluna að 
leiðarljósi þar sem lagaákvæði sem brjóta í bága við jafnræðisregluna verður vikið til hliðar.  Þetta á 
jafnframt við um skýringu lagaákvæða sem sett voru fyrir lögfestingu jafnræðisreglunnar.  (sbr. 
Athugasemdir um 3. gr. frumvarps til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins 
Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 
2011 af http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html) 
34 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
35 14. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994, segir, „Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu 
tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar...eða annarrar 
stöðu.“  Jafnræðisregla MSE einskorðast þannig við þau réttindi sem mannréttindasáttmálinn kveður 
á um.  

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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að girða fyrir manngreiningarálit byggð á nefndum atriðum, hinsvegar sé ekki gert ráð 

fyrir að komið sé í veg fyrir möguleika á að réttindi eða skyldur miðist við nefnd atriði, 

sé það gert á málefnalegum forsendum.  Teljast þannig til dæmis skattleysismörk og 

stighækkandi tekjuskattur eftir hækkandi tekjum ekki vera mismunun á grundvelli 

efnahags.  Girðir þannig jafnræðisreglan ekki fyrir það að á málefnalegan hátt sé 

hlaupið undir bagga með ákveðnum hópum til að rétta af skertan hlut þeirra til 

jafnvægis við aðra.36  

Þessi stefnuyfirlýsing gerir það jafnframt að verkum að dómstólum ber að skýra lög í 

samræmi við markmið jafnræðisreglunnar og hefur dómaframkvæmd sýnt fram á að 

hægt sé að byggja efnislegan rétt á jafnræðisreglunni.37  Enda er í dómasafni 

hæstaréttar að finna dóma þar sem niðurstaðan er sú að ákvæði laga feli í sér ólögmæta 

mismunun og brjóti því í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.38  Þegar leggja 

þarf mat á það hvort um eðlileg frávik frá jafnræði er að ræða eða ólögmæta mismunun 

hefur verið horft til þess hvort að sambærileg tilvik hafi verið meðhöndluð á 

mismunandi hátt og hvort sá mismunur hafi verið byggður á málefnalegum 

sjónarmiðum.39 

Um slík tilvik verður sérstaklega fjallað í 5. kafla, Eðlileg frávik frá jafnræði, hér á 

eftir. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
37 Gunnar G. Schram (1997) bls. 475. 
38 Hér má til dæmis nefna H 419/2000 þar sem Hæstiréttur féllst ekki á að nægar málefnalegar 
forsendur væru að baki þeirrar mismununar sem ákvæði barnalaga, þess efnis að mögulegur faðir 
gæti ekki átt aðild að faðernismáli, fólu í sér. 
39 Gunnar G. Schram (1997) bls. 476. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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1.5  Eignarréttur (72. gr.) 

 

Fyrir lögfestingu jafnræðisreglunnar var vísað til eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar sem vissrar jafnræðisreglu. 

Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar segir eftirfarandi, 

„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign 

sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt 

verð fyrir.“ 

Þetta ákvæði er orðrétt eins og það var áður í 67. gr. stjórnarskrár nr. 33/1944 en með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var eignarréttarákvæðið fært úr 67. gr. í 1. mgr. 72. 

gr.  Raunar hefur ákvæði um friðhelgi eignarréttarins verið bundið í stjórnarskrá frá 

árinu 1874, eins og fram hefur komið.  Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð 

að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir um 10. gr. frumvarpsins, sem varð að 

umræddri 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, að líklega hafi ekki reynt á neitt 

mannréttindaákvæði eins mikið fyrir dómstólum eins og friðhelgi eignarréttarins. 

Í dómasafni Hæstaréttar er að finna fjölmarga dóma þar sem tekist hefur verið á um 

eignarréttarákvæði stjórnarskrár, sem vissrar jafnræðisreglu, má þar meðal annars 

nefna svokallaðan Liljudóm H 271/1985,40 sem varðaði skattlagningu eigna barna hjá 

foreldrum og svokölluð Haffjarðarármál H 1986:706 og 714, (133/1984 og 134/1984) 

sem fjölluðu um sérstaka skattlagningu utansveitarmanna.  En málavextir voru þeir að 

sveitarstjórnir skattlögðu hlunnindi utansveitarmanna sem áttu jarðir með veiðirétti í 

Haffjarðará.  Þeir neituðu að borga skattinn og höfðuðu því sveitarstjórnirnar mál gegn 

þeim.  Gjaldendurnir töldu að skattlagningin fæli í sér slíka mismunun skattgreiðenda 

að hún hlyti að teljast óheimil samkvæmt almennum jafnræðisreglum og þá sérstaklega 

þágildandi 67. gr. 41 stjórnarskrár.  Með gjaldinu væru þeir sem ættu hlunnindi utan 

                                                           
40 Gjaldandi hélt því fram að það að eignir barna hennar bætist við eignarskattstofn hennar brjóti í 
bága við 67. gr. stjórnarskrár (núgildandi 72. gr.) og grundvallarreglur um jafnrétti og jafnræði.  
Hæstiréttur komst hinsvegar að þeirri niðurstöðu að álagningin hafi ekki „mismunað eða íþyngt 
áfrýjanda svo miðað við aðra skattþegna, að brotið hafi verið gegn 67. gr. stjórnarskrárinnar eða 
þeim jafnræðisreglum, sem þar og í ýmsum öðrum stjórnarskrárákvæðum koma fram.“ 
41 Friðhelgi eignarréttar, nú 72. gr. 
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heimasveitar skattlagðir aukalega til viðbótar við það útsvar sem menn greiddu í 

heimasveit sinni af tekjum sínum.  Hinsvegar var óumdeilt að umrædd skattlagning 

fullnægði skilyrðum 40. gr.42 stjórnarskrárinnar.  En í dómnum segir m.a. eftirfarandi,  

„Í máli þessu veltur gjaldskylda áfrýjenda á búsetu þeirra eins og fyrr 

greinir.  Þegar til þess er litið hversu mjög jafnræði þeirra er raskað með 

þessum skattháttum þykir með tilvísun til grunnreglu 67. gr. 

stjórnarskrárinnar, samhliða fyrri venju í löggjöf um hliðstæð efni, eigi 

vera gild lagaheimild fyrir álagningu gjaldsins.“ 

Má í þessu tilliti jafnframt nefna dóm Hæstaréttar nr. 116/1958 en í því máli var deilt 

um álagningu stóreignaskatts skv. lögum nr. 44/1957.  Fólu ákvæði lagana meðal 

annars í sér að eignir voru skattlagðar með mismiklum þunga og þótti augljóst að eignir 

sem nýttar voru við atvinnustarfsemi sem ríkið vildi hlúa að voru ekki skattlagðar með 

sama þunga og aðrar eignir.  Taldi dómurinn þetta ákvæði gera skattgreiðendum 

mishátt undir höfði. En því hafi þó ekki verið hnekkt að ákvæðið byggi á 

málefnalegum grunni.  Dómurinn segir svo að ýmsar reglur hinna umdeildu laga feli í 

sér að skattaðilum sé gert mishátt undir höfði en komst þó að þeirri niðurstöðu að ekki 

væri alveg fullnægjandi ástæða til að telja að hinn umdeildi stóreignaskattur væri 

andstæður þágildandi 67. gr. stjórnarskrárinnar. 

Að lokum má nefna dóm Hæstaréttar nr. 726/2013, auðlegðarskattsdómur.  Gjaldandi 

hélt því fram að álagning auðlegðarskatts, skv. XXXIII ákvæðis til bráðabirgða við lög 

nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. 24. gr. laga nr. 128/2009, bryti gegn ákvæðum 72. og 

65. gr. stjórnarskrárinnar sem og samningsviðauka nr. 1 við mannréttindasáttmála 

Evrópu.  Í dómi hæstaréttar kemur meðal annars fram að við mat á því hvort 

skattastefna ákvæða um auðlegðarskatt brjóti gegn ákvæðum 72. gr. og 65. gr. 

stjórnarskrár verði að hafa í huga að mjög löng hefð sé fyrir því hér á landi að eignir 

manna séu skattlagðar.  Löggjafanum hafi verið gefið svigrúm til að haga skattheimtu 

á þann veg að enginn skattur sé greiddur af eignum undir tilteknum mörkum og 

skattlagning sé svo stigvaxandi eftir hækkandi eignastofni.  Slík skattlagning megi þó 

ekki leggjast svo þungt á einstaka gjaldendur að þeim sé mismunað samanborið við 

aðra skattaðila.  Sé einungis fámennur hópur skattlagður geti það gefið til kynna að of 

                                                           
42 40. gr. stj.skr. nr. 33/1944 segir, „Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum.“ 
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langt sé gengið, fjöldinn sem slíkur ráði þó ekki heldur sú staðreynd hvort 

skattlagningunni sé beint, á ómálefnalegan hátt, að einstökum aðilum.  Í dómnum segir 

svo,  

„Á sama hátt og tekjuskattar skerða tekjur manna, til dæmis laun þeirra 

fyrir vinnu, er það eðli eignarskatta að eignir þeirra sem þá greiða rýrna 

ef greiðendurnir njóta ekki tekna til að standa undir sköttunum. Það eitt 

stendur þó ekki í vegi fyrir því í lagalegu tilliti að gripið sé til slíkrar 

skattlagningar.“ 

Dómurinn tekur fram að líta verði til þeirra aðstæðna sem voru uppi þegar lögin voru 

sett, hver markmið þeirra séu, eðli skattsins og fjárhæðar hans, við mat á því hvort 

ákvæði um auðlegðarskatt séu stjórnskipulega gild.  Dómurinn vísar til frumvarps til 

laga nr. 128/2009 en þar kemur fram að áætlaður væri gífurlegur halli á ríkissjóði og 

því væri rík þörf fyrir aukna tekjuöflun.  Eðlilegt væri talið að í erfiðri stöðu ríkissjóðs 

væru auknar byrgðar lagðar á þá sem safnað hefðu miklum eignum. 

Hinn umdeildi auðlegðarskattur hefði jafnframt fyrirfram ákveðinn takmarkaðan 

gildistíma, sem hefði í upphafi verið þrjú ár en svo framlengdur í fimm ár. 

Taldi því Hæstiréttur ákvæði um auðlegðarskatt ekki brjóta gegn ákvæðum 72. gr og  

65. gr. stjórnarskrárinnar.   

 

1.6  Samantekt. 

 

Í stjórnarskránni er að finna grundvallarreglur um stjórn og skipulag íslenska ríkisins.43  

Fyrsta stjórnarskrá Íslands var sett árið 1874 og hafa mannréttindi verið bundin í 

stjórnarskrá allt frá þeim tíma, má þar nefna ákvæði um friðhelgi eignarréttarins og 

skyldu til að skattamálum skuli skipað með lögum. 

                                                           
43 Gunnar G. Schram (1997), bls. 22. 
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Mannréttindaákvæðin voru efnislega óbreytt frá árinu 1874 þar til mannréttindakaflinn 

var tekinn til endurskoðunar og breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.  Þrátt 

fyrir þennan háa aldur höfðu ákvæðin þjónað tilgangi sínum mjög vel.  Markmiðin 

með endurskoðuninni voru fyrst og fremst að efla þau og samræma til að veita 

almenningi betri vernd gagnvart stjórnvöldum sem og að færa þau í nútímalegra horf 

og taka mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum sem ríkið hafði gengist undir með 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. 

Megin stefna við ritun stjórnarskrárinnar hefur verið að ákvæðin séu stutt og kjarnyrt 

og setji fram grundvallarreglur án nánari útfærslu, nánari útfærsla komi svo fram í 

almennri löggjöf44. 

Lagafrumvarp sem felur í sér breytingar á stjórnarskrá ber að heita „Frumvarp til 

stjórnskipunarlaga“ og er það svo að það fari ekki á milli mála að það hafi í för með 

sér breytingar á stjórnarskrá.  Samþykki Alþingi frumvarp til stjórnskipunarlaga ber 

að rjúfa þing og boða til alþingiskosninga, nýkosið Alþingi tekur frumvarpið aftur til 

umræðu og verði það samþykkt óbreytt, tekur það gildi.  Þessar kröfur eiga að tryggja 

að breytingar á stjórnarskránni séu vel ígrundaðar og eru með þessu móti takmörkuð 

þau áhrif sem pólitík og hagsmuna- eða þrýstihópar geta haft á stjórnarskránna.  Því 

hefur þó verið haldið fram að ekki megi vera of erfitt að breyta stjórnarskránni svo að 

hún nái að þróast eðlilega í takt við þjóðfélagið og verði ekki andstæð ríkjandi 

þjóðfélagsskoðunum og verði þannig úreltur lagabókstafur sem engin fer eftir.45 

Eins og að framan er lýst er efni stjórnarskrárinnar sérstakt og strangar kröfur eru 

gerðar til vandaðrar málsmeðferðar við setningu og breytingar á henni, er 

stjórnarskráin því æðri og rétthærri öðrum lögum og því alveg ljóst að önnur lög mega 

ekki brjóta í bága við stjórnarskrá.46 Verða þau þá ekki talin gild réttarheimild og því 

ekki hægt að byggja á þeim við úrlausn mála. 

                                                           
44 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
45 Gunnar G. Schram (1997), bls. 23-24. 
46 Gunnar G. Schram (1997), bls. 33. Sbr. einnig dóm hæstaréttar nr. 1943.237, Hrafnkötlumál. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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Í jafnræðisreglunni felst almenn leiðbeiningarregla47 sem bannar mismunun og verður 

ávallt að hafa hana að leiðarljósi.  Ekki eingöngu við lagasetningu heldur einnig við 

skýringu laga.  Jafnræðisreglan hefur meðal annars þau áhrif að víkja til hliðar 

ákvæðum laga sem brjóta í bága við hana.  Upphafleg markmið yfirlýsinga um 

jafnræði fyrir lögum var að koma í veg fyrir að stjórnvöld gætu takmarkað réttindi 

manna, takmarkanir þyrftu að vera lögbundnar og ganga jafnt yfir alla.  Ekki var 

kveðið á um jafnræði í stjórnarskrá fyrr en eftir endurskoðun mannréttindakaflans árið 

1995.  Þó hafði verið litið svo á að um óskráða meginreglu væri að ræða og hefur 

jafnræðisreglan verið talin ein grunnstoða íslenskrar stjórnskipunar.  Jafnræðisreglan 

birtist í 65. gr. stjórnarskrárinnar, kemur þar fram að allir skuli vera jafnir fyrir lögum 

og eru þar talin upp atriði sem óheimilt er að byggja mismunun á, sú upptalning er alls 

ekki tæmandi enda lýkur henni á „og stöðu að öðru leyti.“  Ákvæðið er þó umfram allt 

stefnuyfirlýsing sem ekki má taka of bókstaflega þar sem réttlætanlegt getur verið að 

víkja frá jafnræðisreglunni, en það verður að vera gert á málefnalegum forsendum.  

Hefur í því sambandi verið nefnt að skattleysismörk og stighækkandi tekjuskattur 

teljist ekki vera mismunun á grundvelli efnahags.  Kemur jafnræðisreglan þannig ekki 

í veg fyrir að ákveðnum hópum sé, á málefnalegan hátt, veitt aðstoð til að draga úr 

aðstöðumun þeirra samanborið við aðra hópa. 

Dómsstólum ber að skýra lög til samræmis við markmið jafnræðisreglunnar.48  Við 

mat á því hvort um eðlilegt frávik frá jafnræðisreglunni eða ólögmæta mismunun er 

að ræða hefur verið horft til þess hvort að sambærileg tilvik hafi fengið mismunandi 

meðhöndlun og hvort sá munur sé byggður á málefnalegum forsendum.  Fyrir 

lögfestingu jafnræðisreglunnar var vísað til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar sem 

vissrar jafnræðisreglu.  

 

 

                                                           
47 Með leiðbeiningarreglu er átt við að þar sem jafnræðisreglan víkur til hliðar þeim lagaákvæðum 
sem brjóta í bága við hana verður bæði við lagasetningu og skýringu laga að hafa jafnræðisregluna að 
leiðarljósi. (sbr. Athugasemdir um 3. gr. frumvarps til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 
18. sept. 2011 af http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html) 
48 Má í þessu tilliti til dæmis nefna dóm Hæstaréttar nr. 419/2000 en í því máli féllst dómurinn ekki á 
að nægar málefnalegar forsendur lægju til grundvallar þeirrar mismununar sem ákvæði barnalaga 
um málsaðild að faðernismáli fólu í sér. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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2. Stjórnsýslulögin nr. 37/1993. 

 

Í stjórnsýslulögum er kveðið á um málsmeðferðarreglur sem stjórnvöld verða að fylgja 

þegar teknar eru ákvarðanir um rétt eða skyldu manna.  Jafnframt eru í 

stjórnsýslulögunum tvær almennar efnisreglur, meðalhófsreglan í 12. gr. og 

jafnræðisreglan í 11. gr.49 En almennt er það álitið að vönduð málsmeðferð sé forsenda 

þess að mál sé nægilega upplýst og þannig tryggt að ákvörðun verði rétt og 

málefnaleg.50  Hér á eftir er umfjöllun um stjórnsýslulögin og sögu þeirra.  Fjallað 

verður um gildissvið þeirra og verður gerð ítarleg grein fyrir þeirri jafnræðisreglu sem 

stjórnsýslulögin kveða á um.  

 

2.1  Sögulegt yfirlit.  

 

Eftir lok seinni heimsstyrjaldar þróaðist íslenskt samfélag mjög hratt sem birtist meðal 

annars í auknum kröfum til ítarlegrar löggjafar á hinum ýmsu sviðum.  Féll það undir 

verksvið stjórnsýslunnar að setja stjórnvaldsfyrirmæli um nánari útfærslu þessara laga 

sem og að sjá um framkvæmd þeirra.  Þetta varð til þess að valdsvið stjórnsýslunnar 

blés út og samskipti almennings við stjórnvöld stórjukust og var almenningur í auknum 

mæli undir eftirliti stjórnvalda.  Þessi auknu samskipti almennings og stjórnvalda urðu 

til þess að menn fóru að huga að málsmeðferð og að veita almenningi lágmarks réttindi 

í samskiptum sínum við stjórnvöld.51 

Fyrstir til að setja sér almenn stjórnsýslulög voru Austurríkismenn árið 1925, 

Norðmenn settu sér stjórnsýslulög 1967, Svíar árið 1971, Finnar 1982 og Danir 1985.52  

Setning stjórnsýslulaga hér á Íslandi átti sér mjög langan aðdraganda en á 103. 

Löggjafarþingi 1980 var samþykkt þingsáliktunartillaga um undirbúning almennra 

                                                           
49 Páll Hreinsson (1994), bls. 118. 
50 Páll Hreinsson (1994), bls. 31. 
51 Páll Hreinsson (1994) bls. 31. 
52 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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stjórnsýslulaga sem tryggja ættu réttaröryggi einstaklinga gagnvart stjórnvöldum sem 

og að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir yrðu skýrari og traustari.  Á 107. löggjafarþingi 

1984 -1985 var aftur samþykkt þingsályktunartillaga um undirbúning almennra 

stjórnsýslulaga.  Fyrsta frumvarp til stjórnsýslulaga var lagt fram á 109. löggjafarþingi 

1986 – 1987 samhliða frumvarpi til laga um umboðsmann Alþingis, sem varð að 

lögum, en frumvarpið til stjórnsýslulaga varð ekki útrætt.  Enn á ný, á 112. 

löggjafarþingi 1989 – 1990, var frumvarp til stjórnsýslulaga lagt fram til kynningar en 

ekki var mælt fyrir því á þinginu.  Sama frumvarp var lagt fram á 113. Löggjafarþingi 

1990, en eftir nokkrar breytingar í kjölfar athugasemda sem höfðu komið fram á milli 

þinga.  Þetta frumvarp var mestmegnis byggt á dönsku stjórnsýslulögunum, en aðlagað 

að íslenskum aðstæðum og mun ítarlegra en fyrra frumvarpið.  Frumvarp þetta gekk 

til þriðju umræðu en varð ekki útrætt.53 

Þann 28. febrúar 1992 skipaði forsætisráðherra nefnd sérfræðinga sem vinna átti að 

undirbúningi almennrar stjórnsýslulöggjafar.  Nefndin hafði við þá vinnu hliðsjón af 

frumvörpum til stjórnsýslulaga sem áður höfðu verið lögð fram á Alþingi sem og 

stjórnsýslulögum hinna Norðurlandanna.54 

Frumvarpið var lagt fram á alþingi í desember 1992,55 var það samþykkt sem 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 og tóku þau gildi þann 1. janúar 1994.56 

Í frumvarpinu kemur fram að helsta markmið stjórnsýslulaga sé að tryggja réttaröryggi 

borgaranna í samskiptum þeirra við hið opinbera, hvort heldur sem er ríki eða 

sveitarfélög. En jafnframt verði ákvæði laganna að miðast við íslenskar aðstæður sem 

eru að mörgu leyti ólíkar aðstæðum erlendis.  Lögin verði að vera aðgengileg bæði 

almenningi og starfsmönnum stjórnsýslunnar.  En málsmeðferð stjórnsýslunnar verði 

engu að síður að vera einföld, hraðvirk og ódýr.  Með þessi markmið að leiðarljósi var 

leitast til við að í lögunum séu eingöngu helstu meginreglur um málsmeðferð í 

stjórnsýslunni, undantekningar séu hófstilltar og orðaðar með almennum hætti og 

jafnframt sé lagatextinn einfaldur og skýr.  Auk þess var það ítrekað að í frumvarpinu 

                                                           
53 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html  
54 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
55 http://www.althingi.is//dba-bin/ferill.pl?ltg=116&mnr=313  
56 Sbr. 41. gr. Stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
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felist eingöngu lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar og að frumvarpið geri ráð fyrir að 

strangari kröfur verði gerðar á einstökum sviðum stjórnsýslunnar.57 

 

2.2  Gildissvið stjórnsýslulaga.  

 

Um gildissvið stjórnsýslulaganna fer eftir 1. gr. og 2. gr. laganna, en í 1. gr. segir, 

„Lög þessi taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 

Lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þau gilda þó ekki um samningu 

reglugerða né annarra almennra stjórnvaldsfyrirmæla. 

Ákvæði II. kafla um sérstakt hæfi gilda einnig um gerð samninga 

einkaréttar eðlis.“ 

Í 2. gr. segir svo um gildissvið gagnvart öðrum lögum,  

„Lög þessi gilda ekki um þinglýsingu, aðfarargerðir, kyrrsetningu, 

löggeymslu, lögbann, nauðungarsölu, greiðslustöðvun, nauðasamninga, 

gjaldþrotaskipti, skipti á dánarbúum eða önnur opinber skipti. 

Ákvæði annarra laga, sem hafa að geyma strangari málsmeðferðarreglur 

en lög þessi mæla fyrir um, halda gildi sínu. Um sérstakt hæfi 

sveitarstjórnarmanna og annarra þeirra sem starfa við stjórnsýslu 

sveitarfélaga fer þó eftir sveitarstjórnarlögum.“  

Af framangreindu má ráða að lögin gildi um stjórnvaldsákvarðanir hvort heldur sem 

er hjá ríki eða sveitarfélögum.  Í athugasemdum við framangreindar greinar frumvarps 

                                                           
57 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
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til stjórnsýslulaga kemur fram að átt sé við þá starfssemi sem fellur undir 

framkvæmdavaldið skv. 2. gr. stjórnarskrárinnar.58 En þar segir, 

„Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og 

önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum 

fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“  

Stjórnsýslulögin gilda því ekki um þá starfsemi hins opinbera sem telst til 

löggjafarstarfsemi59 og dómsstarfa.60,61 

Þegar meta þarf hvort tiltekinn aðili falli undir gildissvið lagana er litið til þess hvort 

um eiginlega stjórnsýslu sé að ræða.  Getur því fyrirtæki í opinberri eigu sem eingöngu 

er í almennum atvinnurekstri fallið utan gildissviðs laganna en einkaaðili sem fer með 

opinbert vald fallið undir lögin.  Lögunum er aðeins ætlað að taka til 

stjórnvaldsákvarðana sem beinast að réttindum eða skyldum einstaklinga eða lögaðila. 

Í ákvæðinu er sérstaklega kveðið á um það að lögin taki ekki til samningu reglugerða 

eða annarra almennra stjórnvaldsfyrirmæla. Er þar átt við að þau gildi eingöngu um 

stjórnvaldsákvarðanir varðandi ákveðna einstaklinga eða lögaðila, einn eða fleiri.  Þau 

gildi því ekki um ákvarðanir stjórnvalda sem teljast vera einkaréttarlegs eðlis, eins og 

kaup á vörum og þjónustu.  Lögin gilda jafnframt ekki um hina ýmsu þjónustustarfsemi 

sem veitt er af hinu opinbera má þar nefna til dæmis umönnun veikra, aldraðra og 

fatlaðra, kennslu og slökkvistarfa.62  Hafa verður þó í huga að stjórnsýsluákvörðun er 

mjög oft undanfari þjónustustarfssemi, til dæmis telst sú ákvörðun hvort aldraður 

maður njóti heimahjúkrunar eður ei til stjórnvaldsákvörðunar. En hjúkrunin sjálf telst 

til þjónustustarfsemi.63 Ákvæði 1. gr. ssl. er þó orðað svo rúmt að ef á því leikur 

einhver vafi, þá ber að túlka það þannig að lögin gildi, frekar en að þau geri það ekki.64 

                                                           
58 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
59 Til löggjafarstarfsemi telst starfsemi Alþingis og stofnana þess eins og umboðsmanns Alþingis og 
Ríkisendurskoðun. 
60 Til dómsstarfa telst starfsemi héraðsdóma og Hæstaréttar 
61 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
62 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
63 Páll Hreinsson (1994), bls. 44 – 45. 
64 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
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Þar sem stjórnvöldin eru mörg og störf þeirra ólík er mjög erfitt að gera mjög strangar 

kröfur um málsmeðferð þeirra í almennum stjórnsýslulögum.  Gera því 

stjórnsýslulögin einungis lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar.  Séu ákvæði í sérlögum 

sem geri strangari kröfur um málsmeðferð gilda þau, en ákvæði annarra laga sem gera 

minni kröfur víkja fyrir ákvæðum stjórnsýslulaganna.65  Má í þessu sambandi líta á álit 

umboðsmanns Alþingis í máli nr. 1383/1995 en þar segir, 

„Af 2. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga 37/1993 leiðir því, að ákvæði laga nr. 

58/1992 víkja fyrir ákvæðum stjórnsýslulaga, að svo miklu leyti sem þau 

mæla fyrir um lakari réttarstöðu málsaðila en stjórnsýslulögin gera ráð 

fyrir. Að því leyti sem ákvæði laga nr. 58/1992 hafa aftur á móti að geyma 

strangari málsmeðferðarreglur, sem tryggja betur réttarstöðu málsaðila, 

ganga þau framar stjórnsýslulögum.“ 

Þrátt fyrir að stjórnsýslulögin gildi eingöngu um stjórnvaldsákvarðanir, eru mörg 

ákvæði laganna byggð á óskráðum meginreglum með mun víðtækara gildissvið en 

stjórnsýslulögin sjálf.  Má þar meðal annars nefna jafnræðisregluna sem gildir þess 

vegna jafnframt um þjónustustarfsemi, sem óskráð meginregla.66 

Við skýringu stjórnsýslulaganna þarf að hafa til hliðsjónar ýmis önnur lög og má þar 

meðal annars nefna lög nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála Evrópu, en litið hefur 

verið svo á að í einstökum greinum hans felist krafa um vandaða málsmeðferð 

stjórnvalda.67  Nánar verður fjallað um mannréttindasáttmála Evrópu í þriðja  kafla.  Í 

þessu samhengi má jafnframt benda á, eins og fram kom hér að framan, að ef kveðið 

er á um vandaðari málsmeðferð í sérlögum en kveðið er á um í stjórnsýslulögum  þá 

víkja ákvæði stjórnsýslulaga.   Má í þessu tilliti nefna að ákvæði tekjuskattslaga kveða 

á um málshraða með nákvæmari hætti en stjórnsýslulög gera.  Í 9. gr. stjórnsýslulaga 

kemur fram að ákvörðun í málum skuli tekin svo fljótt sem unnt er en í 99. gr. laga nr. 

90/2003 er kveðið á um að ríkisskattstjóri skuli hafa úrskurðað um kæru innan tveggja 

mánaða frá lokum kærufrests.  Af þessu verður því dregin sú ályktun að ríkisskattstjóri 

                                                           
65 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
66 Páll Hreinsson (1994), bls. 41. 
67 Páll Hreinsson (1994), bls. 39 – 40. 
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skuli ljúka afgreiðslu kæra eins fljótt og mögulegt er, en þó eigi síðar en tveimur 

mánuðum eftir lok kærufrests. 

 

2.3  Jafnræðisreglan, 11. gr. ssl. 

 

Eitt mikilvægasta skrefið í lögfestingu jafnræðisreglunnar er í 11. gr. laga nr. 37/1993, 

um stjórnsýslu, en þar kemur fram að stjórnvöld skuli við úrlausn mála gæta jafnræðis 

og samræmis.  Fyrir setningu stjórnsýslulaganna hafði þó verið byggt á þessari reglu 

og dómstólar beitt henni sem óskráðri grundvallarreglu.68 Má þar meðal annars nefna 

dóma Hæstaréttar nr. 134/1984, í svokölluðu Haffjarðarármáli, sem fjallað var um í 

kafla 1.5 hér að framan, og dóma Hæstaréttar nr. 129/199169 og nr. 108/1974.70  

Jafnræðisregluna er að finna í 11. gr. stjórnsýslulaga, en þar segir,  

„Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í 

lagalegu tilliti. 

Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum 

ástæðum.“ 

                                                           
68 Gunnar G. Schram (1997), bls. 471 – 472. 
69 H 129/1991, málavextir voru þeir að sett voru bráðabirgðalög þar sem mælt var fyrir um ákveðnar 
hækkanir á launum sem koma áttu í stað hækkana samkvæmt kjarasamningum.  Þessu vildu 
stefnandi og svokölluð samflotsfélög BHMR ekki una.  Í dómi hæstaréttar kemur m.a. fram að 
lagasetningu verði að haga í samræmi við þá jafnræðisreglu, „sem hér á við og víða er byggt á í 
stjórnarskrá Íslands, meðal annars í ákvæðum hennar um álögur á þegnana og skerðingu réttinda 
þeirra.“ Þegar allar aðstæður við setningu bráðabirgðalaganna voru metnar í heild taldi hæstiréttur 
að hin almenna jafnræðisregla hafi ekki verið virt og bráðabirgðalögin væru því ekki skuldbindandi 
gagnvart áfrýjanda. 
70 H 108/1974, málavextir voru þeir að fimm verkfræðingar voru skipaðir af Háskóla Íslands í nefnd til 
að semja kennsluáætlun.  Þóknun þeirra var ákveðin af fjármálaráðuneytinu og var þeim 
verkfræðingum sem voru starfsmenn Háskólans ákveðin lægri þóknun en þeim sem störfuðu á 
almennum markaði.  Hæstiréttur sagði að þó svo þeir hefðu verið starfsmenn Háskólans á þessum 
tíma hefðu engin rök verið fyrir því að greiða þeim lægri þóknun fyrir nefndar störfin þess vegna. 
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Ákvæði þetta byggist á hinni óskráðu grundvallarreglu stjórnsýsluréttarins, 

jafnræðisreglunni, í henni felst það að lagalega sambærileg mál verði að meðhöndla á 

sambærilegan hátt.  Í þessu felst þó ekki algert bann við mismunandi úrlausnum.  Því 

sé mismunurinn byggður á frambærilegum og lögmætum sjónarmiðum, gyrðir ákvæði 

þetta ekki fyrir að mál fái mismunandi úrlausnir.  Jafnframt er að finna í lögum 

undantekningar frá meginreglu framangreindrar 2. mgr. 11. gr. sem ekki teljast brjóta 

í bága við regluna.  Má þar til dæmis nefna að ekki telst það mismunun að við skipun 

í nefndir eða ráð á vegum hins opinbera sé miðað við að þar sitji jafn margar konur og 

karlar eða ef tekið er sérstakt tillit til kvenna vegna þungunar eða barnsburðar, sbr. 20. 

gr. og 22. gr. laga nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.71 

Þó að leysa eigi sambærileg mál á sambærilegan hátt geta aðilar ekki, á grundvelli 

jafnræðisreglunnar, krafist úrlausnar sem ekki er samkvæmt lögum þó svo að mál 

annars aðila hafi verið andstætt lögum.72 Má hér benda á álit umboðsmanns Alþingis 

nr. 2777/1999 en þar segir, 

„benti umboðsmaður á að þótt fallið hefði verið frá innheimtu 

aðfarargjalda á hendur A af hálfu sýslumannsins í Kópavogi umfram 

lagaskyldu yrði almennt ekki talið að A gæti í öðru máli borið fyrir sig þá 

ákvörðun og krafist sambærilegrar úrlausnar á grundvelli 

jafnræðisreglu.“ 

Jafnframt má í þessu samhengi benda á úrskurð YSKN 206/2006 en þar segir, 

„Misbrestur sem verða kann á framkvæmd stjórnvalds á tiltekinni 

réttarreglu gagnvart einstökum aðilum leiðir ekki til þess að aðrir aðilar 

geti almennt krafist þess í skjóli jafnræðisreglunar að stjórnvöld haldi 

áfram meintu athafnaleysi.“ 

Þrátt fyrir að stjórnsýslulögin taki ekki til samningu reglugerða eða annarra almennra 

stjórnvaldsfyrirmæla, eins og fram hefur komið, hefur meginreglan um jafnræði, sem 

11. gr. ssl. er byggð á, mikið víðtækara gildissvið og gildir þannig einnig við setningu 

                                                           
71 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html, í frumvarpinu er vísað í 3. og 12. gr. laga nr. 28/1991, 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.  Þessi lög voru felld úr gildi með lögum nr. 96/2000.  
20. og 22. gr. þeirra laga eru samsvarandi áðurnefndum 3. og 12. gr. eldri lagana. 
72 Páll Hreinsson (1994), bls. 133. 
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stjórnvaldsfyrirmæla,73 eins og fram kemur í áliti umboðsmanns alþingis nr. 435/1991, 

þar sem kvartað var yfir ákvörðun fjármálaráðherra að hækka gjald fyrir leyfi til 

málflutnings fyrir héraðsdómi úr kr. 4.000 í kr. 50.000.  Í áliti umboðsmanns segir m.a 

eftirfarandi,  

„...hefur því komið fram mismunun við hækkun þá á leyfisgjaldi fyrir leyfi 

til málflutnings fyrir héraðsdómi, sem ákveðin var í 24. tölul. 1. gr. 

reglugerðar nr. 644/1989, og hefur sú mismunun ekki verið réttlætt“ 

Enda, eins og fram hefur komið hér að framan, var setning stjórnsýslulaga eitt 

mikilvægasta skrefið í lögfestingu jafnræðisreglunnar, ásamt lögfestingu MSE, og í 

kjölfarið var jafnræðisreglan sett í stjórnarskrá, sem hefur mikið víðtækara gildissvið, 

eins og fram kom í umfjöllun um stjórnarskrána hér að framan. 

 

2.4  Samantekt 

 

Í stjórnsýslulögum er kveðið á um málsmeðferðarreglur sem stjórnvöld verða að fylgja 

þegar ákvarðanir um réttindi eða skyldur manna eru teknar.  Jafnframt er þar að finna 

tvær almennar efnisreglur, meðalhófsreglan í 12. gr. og jafnræðisreglan í 11. gr.74 

Mjög langur aðdragandi var að setningu stjórnsýslulaganna en árið 1980 var samþykkt 

þingsályktunartillaga um undirbúning almennra stjórnsýslulaga sem ættu að tryggja 

réttaröryggi einstaklinga gagnvart stjórnvöldum og tryggja að stjórnvaldsákvarðanir 

yrðu skýrari og traustari.  En það var ekki fyrr en árið 1993 sem stjórnsýslulögin voru 

samþykkt, eftir nokkrar þingsályktunartillögur og óútrædd frumvörp.75 

Helsta markmið stjórnsýslulaganna er að tryggja réttaröryggi borgaranna í samskiptum 

þeirra við hið opinbera og jafnframt að tryggja að málsmeðferð stjórnsýslunnar verði 

einföld, hraðvirk og ódýr.  Eru því í lögunum eingöngu helstu meginreglur um 

                                                           
73 Páll Hreinsson (1994), bls. 119. 
74 Páll Hreinsson (1994), bls. 118. 
75 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
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málsmeðferð, undantekningar eru hófstilltar og almennt orðaðar og er lagatextinn 

sjálfur einfaldur og skýr.  Enda er þar eingöngu um að ræða lágmarkskröfur til 

stjórnsýslunnar.  Geri ákvæði sérlaga strangari kröfur um málsmeðferð gilda þau en 

ákvæði laga sem gera minni kröfur til málsmeðferðar víkja fyrir stjórnsýslulögunum.76 

Stjórnsýslulögin gilda eingöngu um stjórnvaldsákvarðanir stjórnvalda sem falla undir 

framkvæmdavaldið og gilda því ekki um löggjafarvaldið eða dómsvaldið.77 

Í 11. gr. stjórnsýslulaga er kveðið á um að við úrlausn mála skuli stjórnvöld gæta 

samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti og óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn 

mála.  Meðhöndla ber því sambærileg mál á sambærilegan hátt.  Ákvæðið kemur þó 

ekki í veg fyrir að með frambærilegum og lögmætum sjónarmiðum sé hægt að leysa 

sambærileg mál á mismunandi hátt.78 

Þó svo að jafnræðisreglan geri kröfu um sambærilega úrlausn sambærilegra mála er 

ekki hægt, á grundvelli jafnræðisreglunnar, að krefjast úrlausnar sem ekki er 

samkvæmt lögum þó svo að mál annars aðila, eða annað mál sama aðila, hafi verið 

andstætt lögum.79 

Þrátt fyrir að stjórnsýslulögin gildi ekki um samningu reglugerða eða annarra 

stjórnvaldsfyrirmæla er gildissvið meginreglunnar um jafnræði mikið víðtækara og 

gildir því jafnframt við setningu stjórnvaldsfyrirmæla, eins og gjaldskráa og 

reglugerða og almennra laga settra af Alþingi.80 

 

 

 

 

                                                           
76 Sbr. 2. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Páll Hreinsson (1994) bls. 51-52 og einnig álit 
umboðsmanns Alþingis í máli nr. 1383/1995 
77 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html 
78 Greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga, þskj. 505, mál 313, 116. Löggj.þ. Sótt 18. Sept. 2011 
af http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html, 
79 Páll Hreinsson (1994), bls. 133. 
80 Páll Hreinsson (1994), bls. 119. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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3. Alþjóðasamningar.  

 

Árið 1948 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna mannréttindayfirlýsingu til 

fyrirmyndar öllum þjóðum.  Var mannréttindayfirlýsingunni ekki ætlað að hafa 

bindandi áhrif að þjóðarrétti aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna heldur vera til 

leiðsagnar og að leggja siðferðislega skuldbindingu á ríkin um að löggjöf þeirra verði 

í samræmi við yfirlýsinguna.81  Var þar með lagður grunnur að alþjóðasamvinnu að 

mannréttindamálum.82 

Þjóðréttarsamningar hafa verið skilgreindir á eftirfarandi hátt, 

„Samningur milli tveggja eða fleiri ríkja eða milli ríkis og 

alþjóðastofnunar sem er ætlað að leiða af sér réttindi og skyldur innbyrðis 

milli samningsaðilanna, ríkjanna eða stofnananna, án þess að hann þurfi 

að hafa bein áhrif á réttarstöðu þegna viðkomandi ríkja.  

Þjóðréttarsamningur skuldbindur yfirleitt ríki, sem á aðild að honum, 

gagnvart viðsemjanda sínum til að efna hann eftir því sem leiðir af efni 

samningsins.“83 

Hér á landi teljast þjóðréttarsamningar ekki hluti af landsrétti og hafa þeir því almennt 

ekki áhrif á réttarstöðu manna nema samningurinn sé lögfestur og þannig gerður hluti 

af landsrétti.  Ríkinu ber þó að tryggja að landsréttur brjóti ekki í bága við 

þjóðréttarsamninga þess.84  En þegar ákvæðum landslaga og ákvæðum 

þjóðréttarsamninga lýstur saman víkja ákvæði samninganna fyrir ákvæðum íslenskra 

laga.85  Lög ber þó að túlka, eftir því sem kostur er, í samræmi við gerða 

alþjóðasamninga.  Má í því sambandi nefna dóm hæstaréttar nr. 125/2000, en þar segir 

meðal annars, 

                                                           
81 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. Nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
82 Björg Thorarensen, ofl. (2009)  bls. 76. 
83 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. Nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
84 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. Nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
85 Björg Thorarensen, ofl. (2009) bls. 77. 

http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
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„Það er viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra skuli lög til 

samræmis við alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur 

er.“ 

Má jafnframt nefna dóm hæstaréttar nr. 274/1991 en í þeim dómi segir meðal annars, 

„Þessi lagaákvæði bæði ber og að skýra með tilliti til þeirra skuldbindinga 

um vernd æru, persónu- og tjáningarfrelsis í alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum, sem íslenska ríkið hefur fullgilt.  Er þar að geta 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sem birtur var með auglýsingu nr. 

11/1954, og Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 

sem gerður var á vegum Sameinuðu þjóðanna og birtur með auglýsingu 

nr. 10/1979.“ 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) er eini samningurinn sem hefur verið lögfestur 

hér á landi og var það gert með lögum nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála Evrópu.86 

Af framangreindum dómi hæstaréttar nr. 274/1991, sem kveðinn var upp áður en MSE 

var lögfestur hér á landi, má ráða að þjóðréttarsamningar hafi áhrif á túlkun landsréttar 

þrátt fyrir að vera ekki lögfestir og því ekki hluti af landsrétti, en í dómnum er vísað 

til sáttmálans og það áréttað að túlka skuli lög í samræmi við hann. 

Eins og fram hefur komið, í kafla 1.4.1 hér að framan, er jafnræðisregla sú sem kveðið 

er á um í 65. gr. stjórnarskrárinnar að mestu byggð á ákvæðum 14. gr. MSE og 26. gr. 

SBSR.87 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Björg Thorarensen, ofl. (2009) bls. 77. 
87 Samningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. 



 
30 

 

3.1  Mannréttindasáttmáli Evrópu. 

 

Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis, yfirleitt kallaður 

Mannréttindasáttmáli Evrópu eða MSE, var undirritaður af ráðherranefnd 

Evrópuráðsins í nóvember 1950.  Forseti Íslands undirritaði samninginn þann 19. júní 

1953 og tók hann gildi 3. september 1953.88 

Megin markmið með gerð MSE var að leggja lagalegar skyldur á aðildarríkin til að 

virða og tryggja tiltekin mannréttindi.  En það hafði mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna ekki gert.89 

Eins og fram kom hér að framan hafa þjóðréttarsamningar almennt ekki áhrif á 

réttarstöðu manna hér á landi þar sem þeir teljast ekki hluti landsréttar.  Var því 

mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur með lögum nr. 62/1994 sem leiddi til þess að 

íslenska ríkið skuldbatt sig til að tryggja öllum þeim er dveljast á yfirráðasvæði þess 

þau réttindi sem kveðið er á um í samningnum.90 

Sérstaða MSE meðal alþjóðlegra mannréttindayfirlýsinga er hversu víðtækur hann er, 

hið virka eftirlit með honum og þau miklu áhrif sem hann hefur á innanlandsrétt 

aðildarríkjanna.91 

 

3.1.1 Ákvæði um jafnræði. 

 

Jafnræðisregla MSE birtist í 14. gr. laga nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála 

Evrópu, en þar segir eftirfarandi,  

                                                           
88 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. Nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
89 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. Nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
90 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. Nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
91 Páll Þórhallsson (1994), bls. 159 
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„Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án 

nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, 

tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 

þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða 

annarrar stöðu.“ 

Eins og þarna kemur fram takmarkast jafnræðisregla MSE við þau réttindi sem fjallað 

er um í samningnum og tekur því ekki til atvika sem ekki koma fram í samningnum. 

Í viðauka 12 við sáttmálann frá 4. nóvember 2000 er gildissvið 14. gr. útvíkkað og 

kveður á um jafnrétti fyrir lögum, en í 1. gr. viðauka 12 segir,92 

„1. Öll lagaleg réttindi skulu tryggð án nokkurrar mismununar svo sem 

vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- 

eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við 

þjóðernisminnihluta, eigna uppruna eða annarrar stöðu. 

2. Enginn skal sæta nokkurri mismunun af hálfu opinberra aðila svo sem 

vegna þeirra ástæðna sem nefndar eru í 1. málsgrein.“ 

Ísland hefur undirritað viðaukann, en viðaukinn hefur ekki öðlast gildi þar sem ekki 

hafa nægilega mörg aðildarríkja fullgilt hann, en 10 aðildarríki þurfa að fullgilda 

viðaukann til að hann taki gildi.93 Þess ber þó að geta að viðaukinn, eða aðrir 

hugsanlegir viðaukar eða breytingar á samningnum, öðlast ekki lagagildi hér á landi, 

þó hann verði fullgiltur, nema með lagasetningu.94 

 

 

 

                                                           
92 
http://stofnanir.hi.is/mannrettindastofnun/iii_d_3_almenn_jafnraedisregla_og_islenskur_rettur#MS
E 
93 Fréttatilkynning dóms og kirkjumálaráðuneytisins 1. nóvember 2000, 
http://www.innanrikisraduneyti.is/dmr/frettir/nr/133 
94 Greinargerð með frumvarpi að lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, mál 102, 117. 
Löggj.þ. sótt 17. nóv. 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html 
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4. Kæruleiðir. 

 

Til hvaða aðila er hægt að leita telji maður jafnræði sínu raskað.  Væri rétt að kæra til 

yfirskattanefndar sem er æðsti úrskurðaraðili í skattamálum á stjórnsýslustigi, er hægt 

að leita til Umboðsmanns alþingis eða þarf hugsanlega að fara með málið fyrir 

dómstóla.  Hér á eftir verður fjallað í stuttu máli um þessa aðila og leitað svara við því 

hvert hægt er að leita úrlausnar mála sinna telji maður jafnræði sínu vera raskað. 

 

4.1  Yfirskattanefnd. 

 

Yfirskattanefnd er æðsti úrskurðaraðili skattamála á stjórnsýslustigi og var hún stofnuð 

með lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, samhliða voru lagðar niður 

ríkisskattanefnd og sektarnefnd staðgreiðslu.95 Skattaðilar geta skotið til 

Yfirskattanefndar kæruúrskurðum ríkisskattstjóra um skattákvörðun og skattstofna, 

sbr. 3. gr. laga nr. 30/1992. 

Nefndinni er ætlað að úrskurða í ágreiningsmálum um ákvörðun skatta, gjalda og 

skattstofna, þar með talið rekstrartapa í atvinnurekstri.  Jafnframt að úrskurða um rétt 

skattaðila til bóta, eins og vaxtabóta og afslátta eins og sjómannaafsláttar.96  Nefndin 

úrskurðar ekki um ágreining sem tengist innheimtu skatta og gjalda eins og 

skuldajöfnunar, vaxta eða annarra innheimtuúrræða97  

Þar sem YSKN er æðsti úrskurðaraðili stjórnsýslunnar, í málum innan valdsviðs 

nefndarinnar, er ekki hægt að skjóta úrskurðum hennar til fjármálaráðherra eða annarra 

innan stjórnsýslunnar.  Eru úrskurðir nefndarinnar um skattfjárhæð fullnaðarúrskurðir 

en ágreiningi um skattskyldu og skattstofna er þó hægt að skjóta til dómstóla.98 

                                                           
95 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (1996) bls. 901. 
96 Athugasemdir um 1. gr. frumvarps að lögum um Yfirskattanefnd, þskj. 722, mál 464, 115. Löggj.þ. 
sótt 5. júní 2012 af http://www.althingi.is/altext/115/s/0722.html 
97 Ólafur Ólafsson (1993), bls. 24. 
98 Ólafur Ólafsson (1993), bls. 23. 
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Yfirskattanefnd getur ekki úrskurðað um það hvort einstök ákvæði laga brjóti í bága 

við ákvæði stjórnarskrár.  Má í því sambandi vísa meðal annars á úrskurð nefndarinnar 

nr. 147/2004 en þar segir meðal annars eftirfarandi, 

„Skal tekið fram að yfirskattanefnd  á ekki úrskurðarvald um það hvort 

einstök lagaákvæði kunni að brjóta í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar 

og er því ekki bær til umfjöllunar um málsástæður sem á slíku eru byggðar.  

Samkvæmt stjórnskipunarvenju er það regla íslensks réttar að dómstólar 

eiga úrlausn þess hvort lög verði samþýdd stjórnarskránni.  

Yfirskattanefnd er stjórnvald og hefur samkvæmt því ekki hliðstætt hlutverk 

hvorki samkvæmt réttarframkvæmd né á öðrum grundvelli.“ 

Vísar nefndin þessu til stuðnings jafnframt til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur sem 

staðfestur var með dómi Hæstaréttar nr. 499/2002,  en þar féllst dómurinn á það með 

yfirskattanefnd að nefndin hafi ekki úrskurðarvald um það hvort lög brjóti í bága við 

ákvæði stjórnarskrár og tekur fram að engir annmarkar hafi verið á úrskurði 

nefndarinnar.  Dómurinn kemst hinsvegar að þeirri niðurstöðu að ógilda beri úrskurð 

nefndarinnar þar sem umrætt ákvæði laga væri afturvirkt í tilviki stefnanda og bryti 

því í bága við ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

4.2  Umboðsmaður Alþingis. 

 

Embætti umboðsmanns Alþingis var stofnað með lögum nr. 13/1987, og tóku þau gildi 

1. Janúar 1988.  Í upphafi náði starfssvið umboðsmanns eingöngu til sveitarfélaga að 

því marki að ákvörðunum þeirra mátti skjóta til ráðherra eða annars stjórnvalds 

ríkisins.99  Með lögum nr. 85/1997 var starfssvið umboðsmanns víkkað þannig að það 

náði til allrar opinberrar stjórnsýslu, bæði ríkis og sveitarfélaga, sem og starfsemi 

einkaaðila að því leyti sem þeir fara með opinbert vald.  Var þannig komið á samræmi 

                                                           
99 Sjá 3. gr. laga nr. 13/1987, um umboðsmann Alþingis. 
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á milli starfssviðs umboðsmanns og gildissviðs stjórnsýslulaga.100  Um hlutverk 

umboðsmanns segir eftirfarandi í 2. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis.  

„Hlutverk umboðsmanns er að hafa í umboði Alþingis eftirlit með 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga á þann hátt sem nánar greinir í lögum 

þessum og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins.  Skal 

hann gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari 

að öðru leyti fram í samræmi við lög, vandaða stjórnsýsluhætti og 

siðareglur settar á grundvelli laga um Stjórnarráð Íslands og laga um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Umboðsmaður er í störfum sínum óháður fyrirmælum frá öðrum, þar með 

töldu Alþingi.“ 

Hlutverki sínu sinnir umboðsmaður fyrst og fremst með athugun, hvort heldur sem er 

í kjölfar kvörtunar frá aðila máls, eða að eigin frumkvæði.  Umboðsmaður fjallar 

jafnframt um meinbugi á gildandi lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða á 

starfsháttum í stjórnsýslu.101 

Starfssvið umboðsmanns nær eingöngu yfir störf handhafa framkvæmdavaldsins, eru 

þannig undanþegnir eftirliti umboðsmanns handhafar löggjafarvalds og dómsvalds, í 

skilningi 2. gr.102 stjórnarskrárinnar.103 

Umboðsmaður hefur þannig tekið fram í álitum sínum, meðal annars, nr. 6859/2012 

og nr. 6563/2011, sem nánar verður fjallað um í 7. kafla, að það sé ekki á verksviði 

hans að taka afstöðu til þess hvernig til hefur tekist á Alþingi að setja lög, en hann geti 

þó skoðað, hvort heldur sem er í kjölfar kvörtunar eða af sjálfsdáðum, hvort tilefni sé 

til að benda Alþingi á að endurskoða tiltekið lagaákvæði. 

                                                           
100 „Um umboðsmann“ á vefsíðu Umboðsmanns Alþingis, 
http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5  
101 „Um umboðsmann“ á vefsíðu Umboðsmanns Alþingis, 
http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5  
102 2. gr. stjórnarskrár segir, „Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og 
önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 
framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið“ 
103 „Um umboðsmann“ á vefsíðu Umboðsmanns Alþingis, 
http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5
http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5
http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5
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4.3  Dómstólar. 

 

Hugtakið dómsvald hefur verið skilgreint á þann veg að um sé að ræða heimild til að 

skera úr tilteknu réttarágreiningsefni og kveða á um hvað sé rétt og lögum samkvæmt 

í tilteknu máli.104  Af umfjöllun hér að framan um Yfirskattanefnd og Umboðsmann 

alþingis má ráða að eina leiðin til að fá endanlega úr því skorið hvort einstaka ákvæði 

laga brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrár sé að höfða mál fyrir dómsstólum.  En í 70. 

gr. stjórnarskrárinnar segir m.a. eftirfarandi. 

„Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru 

á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.“ 

Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um þrískiptingu valdsins og að dómendur skuli 

fara með dómsvaldið, er þarna kveðið sérstaklega á um að starfrækja þurfi dómstól 

sem eigi að fara með einn hluta ríkisvaldsins, dómsvaldið.105 

Með lögum nr. 22/1919 var Hæstiréttur Íslands stofnaður og var hann settur í fyrsta 

sinn þann 16. febrúar 1920.106  Um Hæstarétt fer nú eftir lögum nr. 15/1998, um 

dómstóla.  En þar segir í 1. gr., 

„Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll landsins.  Hann er 

áfrýjunardómstóll og hefur aðsetur í Reykjavík.“ 

Hæstiréttur er áfrýjunardómstóll, í því felst að verkefni Hæstaréttar er einna helst að 

endurskoða dóma héraðsdómstólanna átta.  Dómar Hæstaréttar eru endanlegir og er 

ekki hægt að skjóta þeim til annars dómstóls.107  Mál verða eingöngu endurskoðuð 

veiti sérstök endurupptökunefnd heimild til að taka mál upp að nýju.108  Markmið 

reglunnar um sjálfstæði dómara, sbr. 61. gr. stjórnarskrár109 og 1. mgr. 24. gr. laga um 

                                                           
104 Björg Thorarensen, ofl. (2009)  bls. 69. 
105 Þorgeir Örlygsson (1995), bls. 6. 
106 Þorgeir Örlygsson (1995), bls. 5-6. 
107 Ársskýrsla Hæstaréttar Íslands 2011. Bls. 16-17. 
108 Sbr. 2. gr. laga nr. 15/2013. 
109 61. gr. stjórnarskrár nr. 33/1944 segir m.a., „Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara 
einungis eftir lögunum. Þeim dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verður ekki 
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dómstóla, er að tryggja það að niðurstaða dómara sé eingöngu byggð á lögum í rýmri 

merkingu, þ.e sett lög og aðrar viðurkenndar réttarheimildir.  Hagsmunir 

utanaðkomandi aðila eða þrýstingur frá stjórnvöldum mega ekki hafa áhrif á 

niðurstöðu dómara.  Er því sérstaklega kveðið á um það í 61. gr. stjórnarskrárinnar að 

dómurum verði ekki vikið úr starfi nema með dómi.110 

Hlutverk dómstóla er jafnframt að kveða úr um ágreining um skattskyldu og 

skattstofna vilji skattaðilar ekki una úrskurði yfirskattanefndar,111 eins og fram kom í 

kaflanum um Yfirskattanefnd hér að framan. 

Þrátt fyrir að ekki sé sérstaklega kveðið á um það í stjórnarskrá að dómstólar hafi 

úrskurðarvald um það hvort ákvæði laga brjóti gegn stjórnarskrá er það engu að síður 

viðurkennd stjórnskipunarvenja.112  Þó svo að Hæstiréttur hafi úrskurðarvald um það 

hvort ákvæði laga standist ákvæði stjórnarskrár falla lög ekki úr gildi komist dómurinn 

að þeirri niðurstöðu að lög séu andstæð stjórnarskránni.  Lögin standa áfram, að 

forminu til, þeim verður bara ekki beitt.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað embætti á móti vilja 
þeirra, nema þegar svo stendur á, að verið er að koma nýrri skipun á dómstólana.“ 
110 Björg Thorarensen o.fl. (2009) bls. 70-71. 
111 Ólafur Ólafsson (1993), bls. 23. 
112 Björg Thorarensen o.fl. (2009) bls. 73. 
113 Sigurður Líndal (2002), bls. 96. 
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5. Eðlileg frávik frá jafnræði. 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um jafnræðisreglur, bæði stjórnarskrár og 

stjórnsýslulaga og hvaða aðilar eru bærir til að skera úr um hvort jafnræði hafi verið 

raskað þegar ágreiningur þess efnis kemur upp.  En til hvers er horft þegar meta þarf 

hvort jafnræðisreglur hafi verið brotnar.  Hér á eftir verður reynt að draga fram 

einhverja mynd af því hvenær talið er að jafnræðisreglur séu brotnar og hvað gæti talist 

til eðlilegra frávika frá jafnræði. 

Eins og fram hefur komið ber að túlka jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar mjög 

rúmt og þau atriði sem bannað er að byggja mismunun á og talin eru upp í ákvæðinu 

eru alls ekki tæmandi upptalning.  Engu að síður er það tekið fram í athugasemdum 

við 3. gr. frumvarps til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, sem varð að 65. gr. 

stjórnarskrárinnar, að bann þetta megi ekki taka of bókstaflega heldur verði að taka 

tillit til aðstæðna sem geti í einhverjum tilfellum réttlætt frávik frá jafnræðisreglunni.  

Er þar sérstaklega nefnt að skattleysismörk og stighækkandi tekjuskattur eftir 

hækkandi tekjum teljist ekki brjóta gegn jafnræði á grundvelli efnahags.  Réttlætanlegt 

geti verið að gera einstökum hópum þjóðfélagsins hærra undir höfði til að rétta af 

skertan hlut þeirra.114 Hvað varðar bann við mismunun á grundvelli þjóðernisuppruna 

má nefna að erlendir ríkisborgarar eru ekki að öllu leyti jafnir íslenskum ríkisborgurum 

að lögum, má í því tilliti til dæmis nefna 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrár um heimildir til 

að vísa útlendingum úr landi og 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrár um takmörkun á rétti 

erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtækjum hér á landi.  Er 

í þessu sambandi tekið skýrt fram í athugasemdum um nefnda 3. gr. frumvarps til 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 að með banni við mismunun á grundvelli 

þjóðernisuppruna sé átt við að óheimilt sé að mismuna íslenskum ríkisborgurum á 

grundvelli þjóðernisuppruna þeirra og því sé heimilt að gera greinarmun á því hvort 

um sé að ræða íslenskan ríkisborgara eða ekki.115  

                                                           
114 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 
115 Greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 
nr. 33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, mál 297, 118. Löggj.þ. 1994. Sótt 18. sept. 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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Í grein sinni, Litróf jafnræðisreglna, segir Páll Hreinsson að orða mætti jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar svo,  

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Mannréttindi skulu mönnum tryggð 

án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.  Með lögum er þó 

heimilt að mæla svo fyrir að skilyrði fyrir réttindum eða skyldum manna 

geti tekið tekið mið af þessum atriðum ef þau markmið sem þar er stefnt 

að, svo og sá mismunur sem af þeim leiðir, byggjast á málefnalegum 

sjónarmiðum.“116 

Þegar deilt er um það hvort jafnræði hafi verið raskað snýst deilan yfirleitt um það 

hvort að mál séu í raun og veru sambærileg og hvort þau hafi fengið mismunandi 

úrlausnir.  Er þá horft til þess hvort sá munur sem á málunum er sé málefnalegur og 

vegi nægilega þungt til að hægt sé að réttlæta mismunandi úrlausnir.117 Er því 

aðalatriðið í könnun á því hvort mismunur manna að lögum brjóti í bága við 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar að kanna hvort munurinn sé byggður á málefnalegum 

sjónarmiðum.  En ekki er kveðið á um það hvernig dómstólar skuli meta hvort um sé 

að ræða málefnalega mismunun eður ei.118 

Í framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið talið að séu eftirtalin skilyrði 

uppfyllt sé um ólögmæta mismunun að ræða.119 

- Að staðreyndir málsins leiði í ljós að farið hafi verið á mismunandi hátt með 

tvö tilvik. 

- Að ekkert sérstakt markmið réttlæti þessa mismunun, þ.e. engin hlutlæg og 

eðlileg sjónarmið liggi henni til grundvallar þegar tekið er mið af þeim 

afleiðingum sem mismununin hefur. 

- Að ekki sé eðlilegt samræmi á milli þess markmiðs sem mismununin stefnir 

að og þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná markmiðinu. 

                                                           
116 Páll Hreinsson, (2002) bls. 345-346. 
117 Páll Hreinsson, (2002) bls. 342. 
118 Páll Hreinsson, (2002), bls. 346. 
119 Gunnar G. Schram, (1999) bls. 476. 
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Aðalatriðið í þessari skoðun er það hvort tilvik séu í raun og veru sambærileg, séu 

tilvik ekki sambærileg er ekki um mismunun að ræða.  Aftur á móti má ekki gera of 

ríka kröfu á sambærileika mála þar sem mál eru sjaldnast nákvæmlega eins og getur 

það því dregið úr gildi jafnræðisreglunnar.120 

Í dómasafni Hæstaréttar er að finna fjölmarga dóma þar sem reynt hefur á gildi 

jafnræðisreglunnar og þar sem hvergi er kveðið á um það með beinum hætti hvernig 

meta skuli hvað teljist málefnaleg mismunun og hvað teljist brjóta í bága við 

jafnræðisreglur liggur beinast við að kanna nokkur áhugaverð dómafordæmi, til að 

reyna að varpa ljósi á þessi annars óljósu mörk.   

Í H 419/2000 féllst dómurinn ekki á að nægar málefnalegar forsendur lægju til 

grundvallar þeirrar mismununar sem ákvæði barnalaga um málsaðild að 

faðernismálum fólu í sér.  Var því ekki talið að hinar umdeildu takmarkanir á aðild að 

faðernismáli, sem kveðið var á um í barnalögum, gætu staðið í vegi fyrir því að 

mögulegur faðir gæti fengið efnisúrlausn dómstóla um faðerni barns. Í dómnum sagði 

m.a. eftirfarandi,  

„Af lögskýringargögnum verður ekki ráðið að sú mismunun kynjanna sem 

birtist í 43. gr. barnalaga byggist á málefnalegum rökum er hníga 

sérstaklega að því að vernda hagsmuni kvenna í þessu tilliti fremur en 

karla.  Til þess ber og að líta að mikilvægir þjóðfélagslegir hagsmunir eru 

fólgnir í því að faðerni barns sé í ljós leitt og ákvarðað.  Síðast en ekki síst 

ber að hafa í huga ríka hagsmuni barnsins sjálfs af því að það sé réttilega 

feðrað.“  

Í dómi Hæstaréttar nr. 108/1974121 taldi dómurinn að þrátt fyrir þann mun sem á fimm 

verkfræðingum var, en tveir þeirra unnu hjá Háskóla Íslands en hinir þrír ekki, væru 

ekki til staðar málefnaleg sjónarmið sem gætu réttlætt að þeim sem störfuðu hjá  

Háskólanum yrðu ákveðin lægri þóknun fyrir nefndarstörf sín en hinna þriggja. 

                                                           
120 Gunnar G. Schram, (1999) bls. 476-477. 
121 Málavextir voru þeir að fimm verkfræðingar voru skipaðir í nefnd af Háskóla Íslands.  Laun þeirra 
voru ákveðin af Fjármálaráðuneytinu, sem ákvað að laun þeirra tveggja sem voru starfsmenn 
Háskólans yrðu lægri en hinna sem ekki unnu hjá Háskólanum.  Hæstiréttur taldi að þrátt fyrir 
þennan mun sem á mönnunum var væri ekki til staðar málefnaleg sjónarmið sem gætu réttlætt að 
þeim yrði ákveðin lægri þóknun fyrir nefndarstörf sín. 
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Í dómi Hæstaréttar nr. 69/2000 var deilt um það hvort sömu lagareglur ættu að gilda 

um allar greinar landbúnaðar.  En dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að 

jafnræðisregla stjórnarskrárinnar stæði ekki í vegi fyrir því að greinarmunur yrði 

gerður á kindakjötsframleiðendum og mjólkurframleiðendum. 

Í dómi Hæstaréttar nr. 124/1993 komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að önnur 

sjónarmið gildi um akstur leigubifreiða en annarra bifreiða í atvinnuskyni og að þeir 

leigubílstjórar sem fái leyfi til aksturs innan svæða þar sem fjöldatakmarkanir gildi, 

hljóti sérréttindi sem aðrir fái ekki.  Atvinnuréttindum innan og utan svæðanna verði 

því ekki jafnað saman.  Ákvæði um aldurshámark leigubílstjóra grundvallist því á 

almennum og hlutlægum sjónarmiðum og jafnræðis hafi verið gætt við setningu 

laganna, enda gildi þau eins fyrir alla í sambærilegum stöðum. 

Af dómi Hæstaréttar nr. 145/1998122 má ráða að ekki sé það útilokað að tímabundin 

mismunun fái staðist jafnræðisreglu stjórnarskrár, enda sé byggt á knýjandi 

almannahagsmunum, en slík mismunun væri hugsanlega ekki réttlætanleg til 

frambúðar.  Í dómnum segir m.a.,  

„Þótt tímabundnar aðgerðir af þessu tagi til að verjast hruni fiskistofna 

kunni að hafa verið réttlætanlegar. En um það er ekki dæmt í málinu, 

verður ekki séð, að rökbundin nauðsyn hnígi til þess að lögbinda um 

ókomna tíð þá mismunun, sem leiðir af reglu 5. gr. laga nr. 38/1990 um 

úthlutun veiðiheimilda.“ 

Í dómi Hæstaréttar nr. 64/1999 þar sem meðal annars var deilt um lögmæti ákvörðunar 

gjaldstofns til neytenda- og jöfnunargjalds, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1971.  En 

gjaldstofninn var óniðurgreitt heildsöluverð landbúnaðarvara.  Var þetta túlkað á þann 

veg að til gjaldstofnsins teldist það verð sem smásalar greiddu framleiðendum að 

viðbættum beingreiðslum frá ríkinu.  Framleiðandi lambakjöts sem seldi kjöt sitt 

sjálfur og naut því ekki beingreiðslna var ósáttur við ákvörðun gjaldstofnsins.  

Niðurstaða hæstaréttar var að sú mismunun sem af þessari framkvæmd leiddi bryti 

                                                           
122 Í þessu máli snerist deilan um gildi laga nr. 38/1990 sem kváðu á um að réttur til veiða í 
atvinnuskyni væri bundinn við eignarhald á skipum sem gerð voru út á ákveðnu tímabili, eða skipa 
sem komið hefðu í stað þeirra.  Þessi skipan varð til þess að menn áttu ekki kost á að stunda 
fiskveiðar í atvinnuskyni nema með eignarrétti og var það talið valda mismunun milli þeirra sem átt 
höfðu skip á tilteknu tímabili og annarra.  
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ekki gegn jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar á grundvelli þess hvað gæti talist 

framkvæmanlegt við álagningu gjaldsins, en í dómnum sagði eftirfarandi,  

„Þar sem gjaldhlutfallið verður talið hafa verið ákveðið á málefnalegan 

hátt var almenna löggjafanum heimilt að ákveða gjaldstofninn með 

þessum hætti enda erfitt að afla upplýsinga um hvaða verð hver 

framleiðandi fær fyrir sína framleiðslu þegar eins háttar til um hann og 

gagnáfrýjanda, en ekki er deilt um framleiðslumagn hennar.“ 

Af framangreindum dómum má ráða að verkfræðingar sem sinna sömu 

nefndarstörfum séu í sambærilegri stöðu burtséð frá því hver aðalvinnuveitandi þeirra 

er.  En leigubílstjórar geti verið í mismunandi stöðu eftir því hvort þeir hafi leyfi til 

aksturs á sérstökum svæðum og að það er ekki krafa um að sömu reglur gildi um allan 

landbúnað.  En mikilvægt er að hafa í huga að ef fara á með sambærileg mál á 

mismunandi hátt þurfa að liggja að baki málefnaleg rök fyrir mismununinni.  En ekki 

er útilokað að slakað sé á kröfum ef um tímabundna mismunun og knýjandi 

almannahagsmuni er að ræða, eða ef önnur framkvæmd verður að teljast 

illframkvæmanleg. 
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II. Hluti. 

 

Hér að framan hefur verið farið ítarlega yfir jafnræðisregluna bæði í stjórnarskránni 

og í stjórnsýslulögum.  Lítillega hefur verið fjallað um Mannréttindasáttmála Evrópu, 

einn þeirra alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og kveður á um jafnræði að 

einhverju leyti.  Jafnframt hefur verið gerð grein fyrir hvernig frávik frá jafnræðisreglu 

eru metin, hvað gæti talist til eðlilegra frávika og hvað sé til ráða telji maður jafnræði 

sínu raskað. 

Hér á eftir er umfjöllun um tvö þeirra ákvæða tekjuskattslaga nr. 90/2003, með síðari 

breytingum, sem höfundur telur að leiki að minnsta kosti nokkur vafi á um að standist 

jafnræðisreglu, sbr. umfjöllun hér að framan.  Eru það ákvæði þess efnis að einstæðum 

foreldrum séu greiddar hærri barnabætur en hjónum eða sambýlisaðilum með sömu 

tekjur og að lán vegna verulegra endurbóta á fasteign myndar einungis stofn til 

vaxtabóta ef lánið er tekið hjá Íbúðalánasjóði. 
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6. Barnabætur. 

 

Barnabætur voru fyrst greiddar við álagningu árið 1975, samhliða því að 

persónuafsláttur leysti af hólmi fjölskyldufrádrátt.  Þá voru lagðar niður 

fjölskyldubætur Tryggingastofnunar og sérstakur persónufrádráttur fyrir hvert barn.  

Þess í stað voru greiddar, úr ríkissjóði, barnabætur með hverju barni yngra en 16 ára.  

Barnabætur voru ákvarðaðar og greiddar í einu lagi fram til ársins 1988 þegar 

staðgreiðsla skatta var tekin upp, en frá því hafa barnabætur verið greiddar fjórum 

sinnum á ári.123 

 

6.1  A-liður 68. gr. tsl. 

 

Ákvörðun barnabóta fer eftir ákvæðum A–liðar 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.  

Barnabætur eru greiddar til framfæranda barnsins, framfærandi telst vera sá aðili sem 

hefur barnið hjá sér og annast framfærslu þess í lok ársins og hafa breytingar innan 

ársins ekki áhrif þar á.124  Hjón, sem skattlögð eru skv. 62. gr., teljast bæði 

framfærendur og barnabætur skiptast til helminga á milli þeirra.  Hið sama gildir um 

sambúðarfólk sem uppfyllir skilyrði 3. mgr. 62. gr.125 jafnvel þótt það óski ekki eftir 

að vera skattlagt samkvæmt þeirri grein.  Að sama skapi eru barnabætur ákvarðaðar 

eins og um hjón sé að ræða í þeim tilfellum sem gjaldendur halda heimili saman ásamt 

barni sínu, þó svo að skilyrði til skráningar á sambúð séu ekki uppfyllt.126 

 

                                                           
123 Hrefna Einarsdóttir (1993),  bls. 28. 
124 Skv. 1. og 2.  málsl. 1. mgr. A-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003. 
125 Í 3. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003 segir, „Einstaklingar í óvígðri sambúð eiga rétt á að telja fram og 
vera skattlagðir sem hjón, sem samvistum eru, enda óski þeir þess báðir skriflega við skattyfirvöld. 
Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja einstaklinga sem skráð er eða skrá má í þjóðskrá skv. 
3. mgr. 7. gr. laga um lögheimili, enda eigi sambúðarfólk barn saman eða von á barni saman eða hafi 
verið samvistum í samfellt eitt ár hið skemmsta.  Ríkisskattstjóra er heimilt að leita umsagnar 
Þjóðskrár Íslands þyki leika vafi á um að skráningarskilyrði séu uppfyllt.“ 
126 Skv. 6. málsl. 1. mgr. A-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003. 
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6.2  Tilgangur og markmið barnabóta. 

 

Höfundur telur að markmið með greiðslu barnabóta hljóti að vera að aðstoða tekjulágt 

barnafólk við framfærslu barna sinna, vinna gegn því að börn líði skort og að jafna 

aðstöðumun barna.   En hver er hinn yfirlýsti tilgangur með greiðslu barnabóta? 

Tilgangur eða markmið með greiðslu barnabóta eru ekki sérstaklega skilgreind í lögum 

nr. 90/2003, um tekjuskatt, eða í reglugerð nr. 555/2004, um greiðslu barnabóta.  

Eingöngu kemur þar fram, bæði í ákvæðum tekjuskattslaga og í reglugerðinni, að 

ríkissjóður skuli greiða með hverju barni yngra en 18 ára barnabætur til framfæranda 

þess. 

Í skýrslu nefndar, skipaðrar af fjármálaráðherra, um íslenska skattkerfið 

samkeppnishæfni þess og skilvirkni, kemur fram að megintilgangur með greiðslu 

barnabóta sé að létta undir með tekjulágum foreldrum.127  

Í frumvarpi lögðu fram á Alþingi, af Pétri Blöndal árið 1998, var lagt til að ákvæði um 

barnabætur yrði tekið úr lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, og sett í 

sérlög um barnabætur.  Í 1. gr. frumvarpsins sagði,  

„Markmið laganna er að gera tekjulágum foreldrum kleift að ala upp börn 

sín.“ 

Frumvarp þetta var lagt fram samhliða öðru frumvarpi þar sem lagðar voru til mjög 

viðamiklar breytingar á skattkerfinu.  Frumvörp þessi voru ekki útrædd.128  

 

 

 

                                                           
127 Friðrik Már Baldursson o.fl. (2008), bls. 54. 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/adrarskyrslur/Islenska-skattkerfid-samkeppnishaefni-og-
skilvirkni.pdf  
128 Greinargerð með frumvarpi til laga um barnabætur, þskj. 955, mál 563, 122. Löggj.þ. 1997-98. 
Sótt 19. Maí 2012 af http://www.althingi.is/altext/122/s/0955.html 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/adrarskyrslur/Islenska-skattkerfid-samkeppnishaefni-og-skilvirkni.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/adrarskyrslur/Islenska-skattkerfid-samkeppnishaefni-og-skilvirkni.pdf
http://www.althingi.is/altext/122/s/0955.html
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6.3  Mismunandi fjárhæð barnabóta eftir hjúskaparstöðu. 

 

Með 69. gr. laga nr. 40/1978 var kveðið á um að barnabætur með börnum einstæðra 

foreldra skyldu vera 40% hærri en annarra.  Í athugasemdum um nefnda grein, í 

greinargerð með frumvarpinu, kemur einungis fram að gert sé ráð fyrir að einstæðir 

foreldrar njóti hærri bóta en aðrir, án þess að gerð sé grein fyrir ástæðum þess eða það 

að nokkru leyti rökstutt.129  Ákvæði þetta kom heldur ekki til tals í umræðum um 

frumvarpið á Alþingi.130   

Í greinargerð með áðurnefndu frumvarpi Péturs Blöndal, sem lagt var fram á árinu 

1998, kemur fram að sá munur sem er á greiðslum barnabóta til einstæðra foreldra og 

hjóna skýrist af því að hjón geti nýtt 80%131 af ónýttum persónuafslætti hvors annars. 

Þannig greiði einstætt foreldri hærri skatta en hjón með sömu tekjur.132  Á þessari 

skýringu eru þó skiptar skoðanir, en í ritinu Fjölskyldubætur á Íslandi, sem gefið var 

út af Þjóðmálastofnun Háskóla Íslands, kemur fram að millifærslu persónuafsláttar sé 

ekki ætlað að mæta framfærslu barna, heldur aukinni framfærsluþörf hjóna þegar 

annað hjóna aflar allra, eða meirihluta, tekna heimilisins.133  Í núgildandi ákvæðum 

um barnabætur er ekki kveðið á um fast hlutfall hærri greiðslu barnabóta til handa 

einstæðra foreldra.  Hærri greiðslur barnabóta til einstæðra foreldra eru þó byggðar inn 

í núgildandi ákvæði um fjárhæðir barnabóta.134  

 

 

 

                                                           
129 Athugasemdir við frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt, þskj. 600, mál 282, 99. Löggj.þ. 
1977-78. Sótt 17. Maí 2012 af http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0600.pdf  
130 Ferill máls 282. 99. Löggjafarþing, http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=99&mnr=282  
131 Þetta hlutfall hefur verið 100% síðan tekjuárið 2003. 
132 Greinargerð með frumvarpi til laga um barnabætur, þskj. 955, mál 563, 122. Löggj.þ. 1997-98. 
Sótt 19. Maí 2012 af http://www.althingi.is/altext/122/s/0955.html 
133 Arnaldur Sölvi Kristjánsson (2011) bls. 14.  
http://thjodmalastofnun.hi.is/sites/thjodmalastofnun.hi.is/files/fjolskyldubaetur_solvi.pdf  
134 Sbr. 4. mgr. A-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með áorðnum breytingum. 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0600.pdf
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=99&mnr=282
http://www.althingi.is/altext/122/s/0955.html
http://thjodmalastofnun.hi.is/sites/thjodmalastofnun.hi.is/files/fjolskyldubaetur_solvi.pdf
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6.3.1 Útreikningar og dæmi 

 

Um fjárhæðir barnabóta og skerðingar vegna tekna fer eftir 4. mgr. A – liðar 68. gr. 

tsl. en þar kemur fram að barnabætur, greiddar á árinu 2014 vegna tekjuársins 2013, 

skuli ákvarðast með eftirfarandi hætti: 

 Einstætt foreldri: Hjón: 

Með fyrsta barni 279.087 167.564 

Með hverju barni umfram eitt 286.288 199.455 

Viðbót með börnum yngri en sjö ára 100.000 100.000 

Tekjumörk v/skerðingar 2.400.000 4.800.000 

Barnabætur samkvæmt framangreindu skerðast í hlutfalli við tekjustofn135 umfram 2,4 

milljónir hjá einstæðum foreldrum en 4,8 milljónir hjá hjónum. 

Skerðingarhlutfallið er 3% ef barnið er eitt, 5% ef börnin eru tvö og 7% ef börnin eru 

þrjú eða fleiri.  Viðbót vegna barna yngri en sjö ára skerðist um 3% með hverju barni. 

 

Mynd 1: Fjárhæð barnabóta með einu barni yngra en sjö ára. 

 

                                                           
135 Með tekjustofni, í þessu sambandi, er átt við tekjuskattsstofn að viðbættum fjármagnstekjum. 
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Á mynd 1 sést hvernig barnabætur ákvarðast miðað við hækkandi tekjur bæði hjá 

einstæðum foreldrum og hjónum eða sambúðaraðilum, með 1 barn yngra en 7 ára.  

Einstætt foreldri með allt að 2,4 milljónir í tekjur fær greiddar fullar og óskertar 

barnabætur, en hjón fá greiddar hámarks barnabætur þar til samanlagðar tekjur þeirra 

ná 4,8 milljónum.  Sérstaka athygli vekur að á tekjubilinu 4,3 milljónir til 6,8 milljónir 

eru barnabætur hjóna hærri en barnabætur einstæðra foreldra og munar þar allt að kr. 

32.500 á ári.  Í öðrum tilfellum eru einstæðum foreldrum greiddar hærri barnabætur en 

hjónum og getur munað allt að kr. 111.523, á ári. 

 

 

Mynd 2: Fjárhæðir barnabóta með tveim börnum, öðru yngra en sjö ára. 

 

Á mynd 2 sést hvernig barnabætur reiknast ef miðað er við tvö börn, og annað þeirra 

er yngra en sjö ára.  Eins og í fyrra dæminu hér að framan fá hjón hámarks barnabætur 

þar til heildar árstekjur ná 4,8 milljónum en barnabætur einstæðra foreldra byrja að 

skerðast við tekjur að fjárhæð 2,4 milljónir.  Hámark barnabóta, án nokkurrar 

tekjuskerðingar, eru kr. 467.019 fyrir hjón en kr. 665.375 fyrir einstæða foreldra, eða 

kr. 198.356 hærri en barnabætur hjóna.  Hjón hætta að fá barnabætur þegar tekjur fara 

yfir 12,1 milljón, einstætt foreldri með sömu tekjur fær rúmlega 80 þúsund í 

barnabætur á ári og fá einstæðir foreldrar greiddar barnabætur þar til tekjur fara yfir 

13,7 milljónir. 
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Mynd 3: Fjárhæðir barnabóta með þremur börnum, þar af tveim yngri en sjö ára. 

 

Á mynd 3 sjást barnabætur miðað við þrjú börn, þar af tvö yngri en sjö ára. Hámarks 

barnabætur einstæðra foreldra eru 1.051.663 en hámarks barnabætur hjóna eru kr. 

766.474. munar þar um kr. 285.189 á ári.  Hjón fá greiddar barnabætur þar til 

samanlagðar tekjur þeirra fara yfir kr. 12,8 milljónir en einstætt foreldri með sömu 

tekjur fær greiddar barnabætur að fjárhæð kr. 123 þúsund á ári, og fá einstæðir 

foreldrar greiddar barnabætur þar til tekjur fara yfir 14,5 milljónir á ári. 

Sérstaka athygli vekur að hjón með árstekjur á bilinu 4,6 milljónir til 6,2 milljónir fá 

greiddar hærri barnabætur en einstæðir foreldrar með sömu tekjur og munar þar allt að 

28.811 kr. á ári.  Í öðrum tilfellum fá einstæðir foreldrar greiddar hærri barnabætur en 

hjón, með sömu tekjur, og getur munað þar allt að kr. 285.189 á ári. 
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6.4  Felur ákvæðið í sér brot á jafnræðisreglu? 

 

Eins og fram kom í 5. kafla hér að framan getur mismunun verið réttlætanleg í mörgum 

tilfellum.  Jafnframt kom þar fram lýsing á því ferli sem unnið er eftir við athugun á 

því hvort um ólögmæta mismunun er að ræða eða ekki.  Er þá fyrst að athuga hvort 

um sambærileg mál sé að ræða og hvort farið sé á mismunandi hátt með sambærileg 

tilvik.  Ef um mismunun er að ræða er skoðað hvort hægt sé að réttlæta þá mismunun 

með sérstöku markmiði og hvort samræmi sé á milli markmiðsins sem stefnt er að og 

þeirrar mismununar sem það veldur. 

 

6.4.1 Eru aðstæður sambærilegar? 

 

Vissulega eru aðstæður einstæðra foreldra og hjóna ekki nákvæmlega þær sömu. En 

sá munur sem er á aðstæðum liggur augljóslega í því að í öðru tilfellinu eru 

framfærendur tveir en í hinu er einungis um einn framfæranda að ræða.  Samkvæmt 

ákvæðum tsl. telst framfærandi vera sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast 

framfærslu þess í árslok136 og telst meðlagsgreiðandi ekki vera framfærandi í þessu 

tilliti.137  Meðlagsgreiðslur teljast og ekki til skattskyldra tekna hjá móttakanda þeirra 

og koma því ekki til skerðingar barnabóta.138 

Ef horft er til tilgangs og markmiða barnabótagreiðslna sem eru, þrátt fyrir að vera 

ekki sérstaklega tilgreind í lögum eða reglugerð um greiðslu barnabóta, að aðstoða við 

framfærslu barna og að jafna aðstöðumun barna tekjulágra fjölskyldna, sbr. það sem 

fram kom hér að framan, í kafla 6.2.  Verður ekki séð að sá munur sem er á hjónum og 

einstæðum foreldrum sé af því tagi að hann verði til þess að heimilt sé að fara með 

greiðslur barnabóta eftir mismunandi leiðum, þar sem ekki verður séð að kostnaður 

við framfærslu barna sé breytilegur eftir hjúskaparstöðu framfæranda þeirra.  

                                                           
136 Sbr. 2. málsl. 1. mgr. A-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 
137 Sbr. 3. málsl. 1. mgr. A-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 
138 Sbr. 2. tl. A-liðar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 
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Ef skoðuð er reiknivél fyrir neysluviðmið, sem finna má á vef 

Velferðarráðuneytisins139 sést að grunnneysluviðmið er ávallt töluvert hærra þegar 

tveir fullorðnir eru í fjölskyldu, enda einum einstaklingi fleira í fjölskyldunni og því 

augljóst að heildarútgjöld fjölskyldunnar eru hærri.  Grunnneysluviðmið á mánuði, án 

húsnæðiskostnaðar, greinist með eftirfarandi hætti.140 

 

 Einn fullorðinn: Tveir fullorðnir: 

Eitt barn í leikskóla 170.706 252.311 

Tvö börn, annað í leikskóla 226.247 307.851 

Þrjú börn, tvö í leikskóla 282.271 367.416 

 

Telja verður að framfærslu kostnaður barna sé að minnsta kosti mjög svipaður hvort 

heldur sem framfærendur eru einn eða tveir.  Þó má halda því fram að möguleikar 

hjóna til að auka tekjur sínar með aukavinnu séu meiri heldur en einstæðra foreldra þar 

sem einstæðir foreldrar eru að öllum líkindum háðari utanaðkomandi barnagæslu og 

að þar með falli til aukinn kostnaður við gæslu, en á móti má nefna að einstæðum 

foreldrum er ívilnað með lægri leikskólagjöldum.141  Þessar aðstæður geta verið mjög 

mismunandi milli fjölskyldna og hafa í rauninni, að mati höfundar, ekkert með 

ákvörðun barnabóta að gera og því ótækt að byggja röksemdafærslu fyrir mismunun á 

slíkum vangaveltum. 

 

 

 

                                                           
139 https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/  
140 Skv. útreikningum reiknivélar velferðarráðuneytisins. Sjá 
https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/ 
141 Gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur frá 1. Janúar 2013, birt á vefsíðunni, 
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Gjaldskra_LSR_1._jan
uar_2013.pdf 
 

https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/
https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Gjaldskra_LSR_1._januar_2013.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Gjaldskra_LSR_1._januar_2013.pdf
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6.4.2 Er farið á mismunandi hátt með sambærileg tilvik? 

 

Hér að framan hefur verið leitt líkum að því að sá munur sem er á einstæðum foreldrum 

og hjónum sé ekki þess eðlis að hann valdi því að ekki sé um sambærileg tilvik að 

ræða, að því gefnu að tekjur framfærenda séu þær sömu. 

Eftir því sem fram kemur í kafla 6.3.1 geta fjárhæðir barnabóta verið mjög mismunandi 

allt eftir hjúskaparstöðu, fjölda barna og tekjum framfærenda.  Má þar nefna að 

barnabætur hjóna með þrjú börn, þar af tvö yngri en sjö ára, með tekjur á bilinu 4,6 

milljónir til 6,2 milljónir eru allt að kr. 28.000 hærri en bætur einstæðra foreldra með 

sömu tekjur.  Eins eru barnabætur hjóna með eitt barn yngra en sjö ára hærri á 

tekjubilinu 4,3 milljónir til 6,8 milljónir og getur munað þar allt að kr. 32.500 á ári.  Í 

öðrum tilfellum eru barnabætur einstæðra foreldra hærri en hjóna og getur munað allt 

að kr. 285.189 á ári, þegar um þrjú börn er að ræða.  En munurinn eykst eftir því sem 

börnunum fjölgar.  Er því alveg ljóst að farið er á mismunandi hátt með greiðslur 

barnabóta eftir hjúskaparstöðu framfærenda. 

 

6.4.3 Réttlætir sérstakt markmið þessa mismunun? 

 

Í köflum 6.4.1 og 6.4.2 hefur verið sýnt fram á að þrátt fyrir þann augljósa mun sem 

er á hjónum og einstæðum foreldrum eru þau í raun í sambærilegri stöðu, hvað varðar 

framfærslu barna og þar með ákvörðun barnabóta.  Hefur og verið sýnt fram á, hér að 

framan, að farið er á mismunandi hátt með sambærileg tilvik og getur verið verulegur 

munur á fjárhæð barnabóta eftir hjúskaparstöðu. 

Líklega er markmiðið, með mismunandi greiðslum barnabóta eftir hjúskaparstöðu 

framfærenda, að gera þjóðfélagshópnum, einstæðum foreldrum, hærra undir höfði og 

er ætlunin sjálfsagt að rétta af ætlaðan skertan hlut þeirra.  Ekki er þó að finna í lögum 

eða lögskýringagögnum skýringar á því á hverju þessi mismunur er byggður eða rök 
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fyrir honum, eða á hvaða hátt hlutur einstæðra foreldra er skertur.  Er því hér eingöngu 

um að ræða ágiskun höfundar um líklegt markmið. 

Hér að framan, í kafla 6.4.1, hefur jafnframt verið sýnt fram á að hvað varðar 

framfærslu barna er hlutur einstæðra foreldra í raun ekki skertur á þann hátt að tilefni 

sé til að ákvarða opinbera aðstoð við framfærslu barna þeirra á annan hátt en hjóna.  

Skertur hlutur barna tekjulágra framfærenda er réttur af með tekjutengingu barnabóta 

og á það bæði við um hjón og einstæða foreldra.   

Þar sem ekki hafa komið fram nein frambærileg rök fyrir umræddri mismunun er ekki 

hægt að fallast á að sérstök markmið geti réttlætt þessa mismunun.  En höfundi hefur 

ekki tekist að finna hlutlæg og eðlileg sjónarmið til grundvallar umræddrar 

mismununar. 

 

6.4.4 Er eðlilegt samræmi á milli markmiðs með mismununinni og 

þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná markmiðinu? 

 

Eru fyrir hendi málefnaleg og hlutlæg rök og er stefnt að réttmætu markmiði?  Þessari 

spurningu er mjög erfitt að svara þar sem hvergi í lögum eða lögskýringargögnum er 

að finna skýringu á umræddri mismunun eða hver markmiðin með henni eru. Leiða 

má að því líkur að markmiðið hafi verið að hlaupa undir bagga með þjóðfélagshópi 

sem talið er að hafi þörf fyrir aðstoð hins opinbera umfram aðra, hér ber að taka fram 

að einungis er um að ræða ágiskun höfundar. 

Markmið með greiðslu barnabóta eru heldur ekki sérstaklega tilgreind í lögum eða 

lögskýringargögnum. Að mati höfundar eru markmið með greiðslu barnabóta líklega 

að aðstoða foreldra við framfærslu barna sinna og að jafna aðstöðumun barna sem búa 

við lægri ráðstöfunartekjur framfærenda sinna.  Er það gert með tekjutengingu 

bótanna.  En ekki er höfundi ljóst hver markmið með mismunandi greiðslum eftir 

hjúskaparstöðu framfærenda eru enda verður að telja að framfærslu kostnaður barna 

sé sá sami hver sem hjúskaparstaða framfærenda er.  Hefur þvert á móti verið sýnt 
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fram á, í kafla 6.4.1 hér að framan, að heildar framfærslukostnaður þeirra heimila sem 

hafa tvo fullorðna sé töluvert hærri en þegar einungis er einn fullorðinn í fjölskyldu. 

 

6.5  Niðurstöður. 

 

Ef ætlun löggjafans er að koma á einhvern hátt til móts við einstæða foreldra, umfram 

hjón, mistekst það hvað varðar greiðslur barnabóta til einstæðra foreldra með eitt barn 

yngra en sjö ára á framfæri og með árstekjur á bilinu 4,3 milljónir til 6,8 milljónir en 

hjónum með sömu heildartekjur eru greiddar hærri barnabætur.  Ef börnin eru tvö og 

annað þeirra er yngra en sjö ára þá eru barnabætur einstæðra foreldra alltaf hærri en 

barnabætur greiddar hjónum og getur munurinn verið allt að kr. 198.356 á ári.  Ef 

börnin eru þrjú og tvö þeirra eru yngri en sjö ára mistekst aftur að gera einstæðum 

foreldrum hærra undir höfði þegar tekjur heimilisins eru á bilinu 4,6 til 6,2 milljónir á 

ári.  En á þessu tekjubili eru barnabætur hjóna hærri og munar þar allt að kr. 28.811 á 

ári. 

Helsta vafaatriðið er hvort hægt sé að halda því fram að hjón og einstæðir foreldrar séu 

í sambærilegri stöðu hvað varðar framfærslu barna og ákvörðun barnabóta, en er þar 

jafnframt um að ræða mikilvægustu spurninguna þegar kemur að því að skera úr um 

hvort um ólögmæta mismunun er að ræða eður ei.  Að öllu öðru leyti er það mat 

höfundar að hér sé um að ræða lagaákvæði sem gengur gegn ákvæði 65. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem kveðið er á um bann við mismunun. 

 

6.5.1 Mögulegar afleiðingar. 

 

Núgildandi fyrirkomulag ákvörðunar barnabóta getur virkað sem hvatning til svika, 

það er að segja að einstaklingar sem uppfylla skilyrði samsköttunar hagi sínum málum 

á þann veg að annar aðilinn fái greiddar barnabætur sem einstætt foreldri.  Slíkur hvati, 

innbyggður í ákvæði tekjuskattslaga, getur svo valdið auknu álagi á embætti 
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Ríkisskattstjóra, með tilheyrandi auknum kostnaði, vegna eftirlits og afgreiðslu 

kærumála.  

Töluverður fjöldi mála eru til afgreiðslu hjá Ríkisskattstjóra á ári hverju þar sem deilt 

er um hvort framfærandi er einstætt foreldri eður ei.142 

Rata jafnvel slík mál inn á borð til Yfirskattanefndar, má þar nefna mál Yskn nr. 

187/2005, en málavextir voru þeir að kærendur héldu því fram að sambúð hefði ekki 

hafist fyrr en á árinu 2003, en gjaldendur eignuðust barn saman á árinu 2003.  Hún 

hafði, á árinu 2001, flutt með börn sín þrjú inn til móður hans, þar sem hann hafði líka 

lögheimili, þau fluttu svo lögheimili sitt saman frá móðurinni í íbúð sem hún keypti í 

október 2001.  Við kaup þeirrar íbúðar kom hann fram fyrir hennar hönd og aðstoðaði 

við fjármögnun íbúðarkaupanna.  Samkvæmt lífeyrisútreikningi skattstjóra hafði hún 

neikvæðan lífeyri og hefði því ekki getað keypt íbúðina án hans aðstoðar.  Þau 

tilkynntu hjá þjóðskrá að sambúð hefði hafist 1. janúar 2002 en eftir álagningu 2003 

óskaði hann eftir því við þjóðskrá að sambúðarskráningu yrði breytt í 1. janúar 2003. 

Áður en úrskurður skattstjóra lá fyrir höfðu gjaldendur lagt fram ýmsar skýringar á 

lögheimilisskráningu og eðli sambands þeirra.  Skattstjóri úrskurðaði engu að síður að 

þau hefðu uppfyllt skilyrði samsköttunar í árslok 2002 og Yfirskattanefnd staðfesti 

úrskurð skattstjóra. 

Þetta mál, meðal annarra, gefur til kynna að í ákvæðum um ákvörðun barnabóta er 

innbyggður hvati til þess að fara á svig við lögin með því að haga skráningu sinni hjá 

þjóðskrá á þann hátt að barnabætur verði ákvarðaðar eins og hjá einstæðum foreldrum 

í stað hjóna eða sambúðaraðila. 

Önnur alvarleg afleiðing gildandi fyrirkomulags er að hugsanlega eru fjármunum hins 

opinbera ekki veitt þangað sem mesta þörfin er fyrir þá.  En þar sem fjármunir ríkisins 

sem veitt er í greiðslu barnabóta eru takmarkaðir er mikilvægt að hámarka nýtingu 

þeirra.  Þó svo að eflaust sé algengast að heildartekjur hjóna séu hærri en tekjur 

einstaklings er það alveg örugglega ekki algilt, hugsanlegt er að bæði hjón séu mjög 

tekjulág eða annað hjóna tekjulaust vegna náms, veikinda eða annarra ástæðna.  Til 

dæmis má ímynda sér hjón með þrjú börn, og þar af tvö yngri en 7 ára.  

                                                           
142 Hrefna Björnsdóttir, Skattstofustjóri, munnleg heimild, 23. nóvember 2012 
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Grunnneysluviðmið þessarar fjölskyldu er 4,4 milljónir, heildar tekjur þeirra eru 3,5 

milljónir.  Þau fá því hámarks barnabætur eða kr. 766 þúsund.  Heildar tekjur þeirra að 

viðbættum barnabótum eru því kr. 4.266.000 og vantar því kr. 134 þúsund upp á til að 

ná grunnneysluviðmiði velferðarráðuneytisins.  Einstætt foreldri þriggja barna, og þar 

af tveggja yngri en 7 ára, með sömu tekjur eða 3,5 milljónir fær greiddar barnabætur 

að fjárhæð kr. 908 þúsund, heildartekjur að viðbættum barnabótum eru því 4,4 

milljónir.  Grunnneysluviðmið þessarar fjölskyldu er hinsvegar rúmar 3.3 milljónir og 

eru því tekjur heimilisins 1 milljón umfram grunnneysluviðmið.   

Af þessu dæmi má sjá að, að minnsta kosti hluta þeirra barnabóta sem einstæða 

foreldrinu eru greiddar væri betur varið með því að greiða hjónunum þær. 

Í kafla 6.3 hér að framan kom fram að þann mun sem er á greiðslu barnabóta til hjóna 

og einstæðra mætti skýra með því að með samnýtingu persónuafsláttar greiddu hjón 

lægri skatta en einstætt foreldri, af sömu tekjum.  Að teknu tilliti til mismunandi 

skattgreiðslna í dæminu hér að framan, þar sem hjónin greiða alls kr. 213 þúsund í 

skatt en einsæða foreldrið greiðir 770 þúsund, þá hefur staðan breyst þannig að 

hjónunum vantar 355 þúsund til að ná grunnneysluviðmiðinu en einstæða foreldrið er 

250 þúsundum yfir því.  

 

6.5.2 Tillögur að úrbótum. 

 

Höfundur telur að samræma beri greiðslur barnabóta þannig að hjúskaparstaða 

framfæranda skipti ekki máli og skerðingarmörk vegna tekna hvort heldur sem er um 

hjón eða einstæða að ræða verði að vera þau sömu.  Eins og kerfið er uppbyggt í dag 

er, eins og sjá má á mynd 3 hér að framan, einstæðu foreldri þriggja barna með 1 

milljón á mánuði í tekjur ákvarðaðar barnabætur að fjárhæð kr. 15 þúsund á mánuði, 

eða 179.663 á ári.  En hjón, með samanlagðar sömu tekjur og jafnmörg börn á sama 

aldri, fá hinsvegar greiddar barnabætur að fjárhæð kr. 5 þúsund á mánuði eða 62.474 

á ári. 

Höfundur telur að jafnvel mætti skoða þann möguleika að hætta að greiða barnabætur 

og nota þá fjármuni sem nú er veitt í greiðslur barnabóta til niðurgreiðslu á til dæmis 
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dagvistun barna, fæðis í leik og grunnskólum eða tómstundastarfs barna.  En þá erum 

við komin út í pólitískar vangaveltur sem ekki eru til umfjöllunar í þessu riti, þrátt fyrir 

að skattar séu mjög pólitískt umræðuefni. 

 

6.6  Samantekt. 

 

Barnabætur eru ákvarðaðar á grundvelli ákvæða A-liðar 68.gr. tsl.  Hvorki í 

tekjuskattslögum eða reglugerð nr. 555/2004, um greiðslu barnabóta, er að finna 

yfirlýsingu um tilgang eða markmið með greiðslu barnabóta.  Þrátt fyrir það, gengur 

höfundur út frá því að tilgangurinn sé að hlaupa undir bagga með barnafjölskyldum og 

aðstoða við framfærslu barna.  Jafnframt telur höfundur það líklegt, þegar horft er til 

tekjutengingar bótanna, að markmiðið sé að jafna aðstöðumun þeirra barna sem búa 

við lágar ráðstöfunartekjur foreldra sinna.  Má því gera ráð fyrir að barnabæturnar séu 

ætlaðar til að standa straum af hluta þess kostnaðar sem hlýst af því að hafa barn á 

framfæri. 

Af 4. mgr. A-liðar 68. gr. tsl., þar sem kveðið er á um fjárhæðir og skerðingar 

barnabóta, má ráða að almennt eru einstæðum foreldrum ákvarðaðar hærri barnabætur 

en hjónum, miðað við sama fjölda barna og sömu heildartekjur heimilis. 

Hjón og sambúðaraðilar eru í raun ekki alveg í sömu stöðu og einstæðir foreldrar, í 

öðru tilfellinu er einungis einn framfærandi en í hinu eru framfærendur tveir.  Þessi 

munur ætti þó, að mati höfundar, ekki að hafa þau áhrif að greiðslur barnabóta verði 

mismunandi, þegar horft er til hver tilgangur með greiðslu barnabóta er, það er að 

aðstoða við framfærslu barna.  Enda má halda því fram að mismunur á 

framfærslukostnaði barna eftir því hvort framfærandi er einstætt foreldri eða hjón sé 

hverfandi. 

Mismunun sem þessi getur í vissum tilvikum verið réttlætanleg ef að baki liggur 

sérstakt markmið sem réttlætir hana.  Hvergi er þó að finna í lögum eða 

lögskýringargögnum hvert markmið þessarar mismununar er eða rök fyrir henni.  

Höfundur gengur út frá því að líklegt markmið sé að rétta af skertan hlut einstæðra 
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foreldra.  Niðurstaða höfundar er þó sú að framfærslukostnaður barna einstæðra 

foreldra sé ekki það frábrugðinn framfærslukostnaði barna hjóna að tilefni sé til 

mismunandi greiðslu barnabóta, að því gefnu að heildartekjur heimilis séu þær sömu.  

Af þeim sökum telur höfundur verulega hættu á að ákvæði 4. mgr. A-liðar 68. gr. tsl., 

um fjárhæðir barnabóta, brjóti gegn jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands, nr. 33/1944. 

Jafnframt telur höfundur verulega hættu á að gildandi framkvæmd hvetji til þess að 

aðilar sem uppfylli skilyrði samsköttunar hagi sínum málum á þann hátt að öðrum 

aðilanum verði ákvarðaðar barnabætur sem einstæðu foreldri.  Jafnframt má færa rök 

fyrir því að með gildandi framkvæmd séu líkur á að fjármunum ríkisins sé í einhverjum 

tilfellum ekki veitt þangað sem ríkasta þörfin er fyrir þá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

 

7. Vaxtabætur. 

7.1  Eldra kerfi og aðdragandi að núverandi kerfi, vaxtabótum. 

 

Með lögum nr. 79/1989, voru teknar upp vaxtabætur og leystu þær af hólmi eldra kerfi 

sem talið var bæði ósanngjarnt og ómarkvisst sökum þess að ekki virtist vera lögð 

áhersla á að opinber stuðningur rynni til þeirra sem mesta þörf hefðu fyrir hann.  Hið 

eldra kerfi byggðist upp á niðurgreiðslu vaxta í húsnæðislánakerfinu og innan 

skattkerfisins á vaxtaafslætti og sérstökum húsnæðisbótum sem greiddar voru þeim 

sem voru að kaupa sína fyrstu fasteign.143 

Vaxtaniðurgreiðsla fór þannig fram að vöxtum á opinberum húsnæðislánum var haldið 

lægri en markaðsvöxtum, þetta varð til þess að mikil eftirspurn var eftir opinberum 

húsnæðislánum og voru menn sem ekki þurftu á lánum að halda, hvort heldur sem var 

vegna tekna eða eigna, að taka lán af hagkvæmnisástæðum. Þetta kerfi hvatti líka 

einstaklinga til fjárfestinga í fasteignum þó svo þeir hefðu ekki þörf fyrir 

viðbótarhúsnæði, þar sem von var á betri ávöxtun með þeim hætti.144 

Vaxtaafsláttur var greiddur þeim sem höfðu nýtt sér vaxtafrádrátt og nam afslátturinn 

40% af frádráttarbærum vöxtum að frádregnum 7% af tekjustofni.145  

Húsnæðisbætur146 voru tímabundin aðstoð til handa þeim sem voru að fjárfesta í sinni 

                                                           
143 Athugasemdir við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 638, mál 349, 111. Löggj.þ. 1988-89. Sótt 17. Feb 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html  
144 Athugasemdir við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 638, mál 349, 111. Löggj.þ. 1988-89. Sótt 17. Feb 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html 
145 Athugasemdir við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 638, mál 349, 111. Löggj.þ. 1988-89. Sótt 17. Feb 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html 
146 Húsnæðisbætur voru reyndar bara teknar upp samhliða staðgreiðslunni 1988 og voru greiddar í 
fyrsta skipti 1988.  Húsnæðisbæturnar voru svo felldar út 1989 en menn sem voru komnir í 
húsnæðisbótakerfið gátu haldið því áfram þar til 1993, eða í 6 ár. (sbr. Athugasemdir við frumvarp til 
laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 
638, mál 349, 111. Löggj.þ. 1988-89. Sótt 17. Feb 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html) 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html
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fyrstu fasteign.  Húsnæðisbæturnar voru ákveðin föst krónutala og voru greiddar 

öllum, óháð tekjum eða efnahag, í sex ár eftir að fyrsta fasteign var keypt.147 

 

7.2  Vaxtabætur, B-liður 68. gr. tsl. 

 

Vaxtabætur eru ákvarðaðar á grundvelli B-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.  

En þar kemur fram að rétt til vaxtabóta eigi þeir sem skattskyldir eru skv. 1. gr.148 og 

greiða vaxtagjöld af lánum vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði til eigin nota.  

Réttur til vaxtabóta stofnast þegar íbúðarhúsnæði er keypt eða bygging þess hefst.  Til 

að vaxtagjöld myndi rétt til vaxtabóta verða þau að vera vegna fasteignaveðlána til að 

minnsta kosti tveggja ára eða vegna lána við lánastofnarnir með sjálfskuldarábyrgð til 

að minnsta kosti tveggja ára og að lánin séu sannanlega tekin til öflunar 

íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Það sama gildir um lán frá Íbúðalánasjóði sem tekin eru 

vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota, sbr. B-lið 68. gr. tsl. 

Nánari reglur um greiðslu vaxtabóta koma fram í reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu 

vaxtabóta, sem sett er með stoð í 12. mgr. B-liðar 68. gr. tsl. 

Grundvallar breytingin með upptöku vaxtabóta í stað hins eldra kerfis var sú að í 

vaxtabótakerfinu er horft til jöfnunarsjónarmiða, þar sem fjárhæð vaxtabóta skerðist í 

hlutfalli við tekjur og eignir. Sú skerðing gerir það að verkum að fjárhæð vaxtabóta er 

mismunandi eftir tekjum og efnahag einstaklinga.  Húsnæðisbæturnar voru hinsvegar 

                                                           
147 Athugasemdir við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 638, mál 349, 111. Löggj.þ. 1988-89. Sótt 17. Feb 2012 af 
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html 
148 1. gr. laga nr. 90/2003 segir, „Skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem 
þeirra er aflað, hvílir á þessum mönnum: 
1.  Þeim sem heimilisfastir eru hér á landi. 
2.  Þeim sem heimilisfastir hafa verið hér á landi en flutt úr landi og fellt hafa niður heimilisfesti sitt 
hér, nema þeir sanni að þeir séu skattskyldir í öðru ríki á sama hátt og menn heimilisfastir þar og hafi 
fullnægt þeim skattskyldum sínum.  Skattskylda þessi gildir þó aðeins í þrjú ár frá næstu áramótum 
eftir brottflutningsdag. 
3.  Þeim sem dvelja hér á landi lengur en samtals 183 daga á sérhverju 12 mánaða tímabili, þar með 
talin eðlileg fjarvera héðan af landi vegna orlofs og þess háttar. 
4.  Þeim sem eigi falla undir ákvæði 1.–3. tölul. þessarar greinar en starfa samtals lengur en 183 daga 
á sérhverju 12 mánaða tímabili, þar með talin eðlileg fjarvera frá starfi vegna orlofs og þess háttar, 
um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi.“ 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html


 
60 

 

ein föst krónutala handa öllum sem voru að byggja eða kaupa sína fyrstu fasteign og 

voru eingöngu greiddar í 6 ár.  Engin tímatakmörk eru á greiðslu vaxtabóta og ekki er 

eingöngu greitt vegna fyrstu kaupa, svo fremi sem menn uppfylla önnur skilyrði til 

greiðslu vaxtabóta eins og að bera vaxtagjöld vegna fasteignar til eigin nota. Slík 

skilyrði voru ekki fyrir greiðslu húsnæðisbóta og gátu því einstaklingar sem greiddu 

engin vaxtagjöld fengið greiddar húsnæðisbætur.149, 150 

 

7.3  Tilgangur og markmið vaxtabóta. 

 

Markmið með greiðslu vaxtabóta er í raun og veru það sama og hins fyrra kerfis 

vaxtaniðurgreiðslu, vaxtaafsláttar og húsnæðisbóta, það er að segja að veita fólki 

aðstoð við að eignast fasteign.151 

Í áliti Umboðsmanns Alþingis nr. 1076/1994, fjallar umboðsmaður um tilgang 

vaxtabóta og segir hann meðal annars eftirfarandi, 

„Ég tel tilgang löggjafarvaldsins að því leyti alveg skýran, að ætlunin er 

og hefur verið að styðja menn við öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota.  

Þennan megintilgang verður að hafa í huga, þegar leysa þarf úr 

álitaefnum um rétt manna til þess stuðnings, sem nú felst í vaxtabótum.“  

Þegar horft er til tekju- og eignatengingar við ákvörðun vaxtabóta má ætla að í 

vaxtabótum felist einnig nokkur jöfnunarsjónarmið þar sem reynt er að láta 

vaxtabæturnar renna til þeirra sem ríkustu þörfina hafa fyrir þær. 

                                                           
149 Flutningsræða fjármálaráðherra fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um 
tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 1184, mál 210, 112. Löggj.þ 1989-1990. Sótt 
17. Feb. 2012 af http://www.althingi.is/altext/112/r1/1184.html 
150 Árið 1988 fengu 9.500 aðilar rúmlega 400 m.kr. í húsnæðisbætur en 30% þessara aðila töldu ekki 
fram nein vaxtagjöld á framtali.  Ekki liggja fyrir óyggjandi upplýsingar um það hvort það hafi verið 
vegna ónákvæmra skattskila eða að þessir aðilar hafi ekki greitt nein vaxtagjöld, líklegast er um að 
ræða sambland af báðum ástæðum. (sbr. Athugasemdir við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 
75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 638, mál 349, 111. Löggj.þ. 
1988-89. Sótt 17. Feb 2012 af http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html) 
151 Flutningsræða fjármálaráðherra fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 75/1981, um 
tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, þskj. 1184, mál 210, 112. Löggj.þ 1989-1990. Sótt 
17. Feb. 2012 af http://www.althingi.is/altext/112/r1/1184.html 

http://www.althingi.is/altext/112/r1/1184.html
http://www.althingi.is/altext/111/s/0638.html
http://www.althingi.is/altext/112/r1/1184.html
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7.4  Lán vegna verulegra endurbóta á fasteignum. 

 

Í fyrstu ákvæðum um vaxtabætur, í 1. gr. laga nr. 79/1989, var ekki kveðið á um að 

vaxtagjöld af lánum vegna verulegra endurbóta á fasteignum myndi stofn til 

útreiknings vaxtabóta.  Ákvæði þar að lútandi var bætt í lögin með lögum nr. 122/1993, 

um breytingar í skattamálum.  Í 5. mgr. 9. gr. nefndra laga, nr. 122/1993, segir,  

„Réttur til vaxtabóta er bundinn við eignarhald á íbúðarhúsnæði til eigin 

nota.  Rétturinn stofnast þegar íbúðarhúsnæði til eigin nota er keypt eða 

bygging þess hefst.  Jafnframt getur stofnast réttur til vaxtabóta vegna lána 

frá Byggingarsjóði ríkisins sem tekin eru vegna verulegra endurbóta á 

íbúðarhúsnæði til eigin nota.“   

Þessi breyting tók gildi við álagningu gjaldárið 1995, vegna vaxtagjalda ársins 1994.152  

Í athugasemdum við frumvarp að nefndum lögum nr. 122/1993 kemur fram að lagt sé 

til að réttur til vaxtabóta verði rýmkaður þannig að lán vegna endurbóta sem veitt eru 

í húsbréfakerfinu veiti rétt til greiðslu vaxtabóta.  Helstu rökin fyrir þessari breytingu 

voru þau að talið var eðlilegt að slíkar framkvæmdir mynduðu rétt til vaxtabóta þar 

sem það gæti bætt nýtingu eldra húsnæðis og væri þannig þjóðhagslega hagkvæmt.  Þó 

var lagt til að umræddur aukinn réttur til vaxtabóta væri eingöngu bundinn við lán sem 

tekin væru í húsbréfakerfinu, vegna meiri háttar endurbóta en ekki venjulegs 

viðhalds.153  

Í núgildandi lagaákvæðum um vaxtabætur segir meðal annars eftirfarandi, 

„Jafnframt getur stofnast réttur til vaxtabóta vegna lána frá 

Íbúðalánasjóði sem tekin eru vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði 

til eigin nota.“154 

Í áður nefndri reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta, kemur fram í 3. gr., um 

endurbætur, að lán frá Íbúðalánasjóði sem tekin eru vegna verulegra endurbóta á 

                                                           
152 Sbr. 13. gr. laga nr. 122/1993. 
153 Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingar í skattamálum, þskj. 290, mál 251, 117. Löggj.þ. 
1993. Sótt 17. febrúar 2012 af http://www.althingi.is/altext/117/s/0290.html 
154 Sbr. 2. málsl. 5. mgr. B-liðar 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum. 

http://www.althingi.is/altext/117/s/0290.html
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íbúðarhúsnæði til eigin nota myndi rétt til vaxtabóta, enda sé gerð fullnægjandi grein 

fyrir endurbótunum á húsbyggingarskýrslu með skattframtali. 

Af þessu er alveg ljóst að til að réttur til vaxtabóta skapist vegna endurbóta má ekki 

vera um að ræða eðlilegt viðhald og skilyrði er að lán sé tekið hjá Íbúðalánasjóði. 

 

7.4.1 Hvað eru verulegar endurbætur. 

 

Eins og hér að framan greinir var ætlun löggjafans að greiða vaxtabætur vegna lána 

sem tekin eru vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði en ekki vegna venjulegs 

viðhalds þess.  Vaknar þá spurningin; hvað er það sem talist getur til verulegra 

endurbóta og hvaða framkvæmdir teljast til venjulegs viðhalds? 

Skilgreiningu á verulegum endurbótum er ekki að finna í ákvæðum tekjuskattslaga og 

verður því að líta til reglugerðar nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta sem og annarra 

reglugerða. 

Í 3. gr. reglugerðar nr. 379/1995,155 um greiðslu vaxtabóta á árinu 1995,156 er vísað til 

12. gr. reglugerðar nr. 467/1991, um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti og eru 

verulegar endurbætur skilgreindar sem eftirfarandi framkvæmdir: 

- Endurbygging eða viðamikil viðgerð á þaki. 

- Endurnýjun á gluggum, jafnt gluggakörmum sem tvö- eða þreföldun á gleri. 

- Endurnýjun á rafkerfi. 

- Endurnýjun á lagnakerfi. 

- Utanhússklæðning. 

- Endureinangrun á þaki og veggjum. 

                                                           
155 Stjórnartíðindi 1995, b-deild bls. 898. reglugerð nr. 379/1995 Um greiðslu vaxtabóta á árinu 1995. 
156 Vegna vaxtagjalda ársins 1994. 
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Í tilvísaðri 12. gr. reglugerðar nr. 467/1991,157 kemur fram sama skilgreining á 

verulegum endurbótum en að auki er þar sérstaklega tekið fram að til venjulegs 

viðhalds teljist, 

- Málningarvinna úti og inni. 

- Endurnýjun á innréttingum. 

- Endurnýjun á gólfefni. 

Þessi tilvísun í reglugerð um húsbréf og húsbréfaviðskipti var felld út með reglugerð 

nr. 559/2004. 

Í núgildandi reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta, með síðari breytingum, er 

skilgreining á verulegum endurbótum samhljóða upprunalegu skilgreiningunni að því 

undanskildu að ekki er lengur vísað til reglugerðar um húsbréf og húsbréfaviðskipti og 

bætt hefur verið við 6. tl. 2. mgr. 3. gr. þannig að nú hljóðar hann svo, 

„Endureinangrun og/eða klæðning á þaki og veggjum.“ 

Þessi skil milli verulegra endurbóta og venjubundins viðhalds eru ekki alltaf alveg skýr 

og hefur það verið borið undir Yfirskattanefnd að skilgreina slíkt, meðal annars í 

úrskurði Yfirskattanefndar nr. 391/1998 en málavextir voru þeir að gjaldendur höfðu 

árin 1989 og 1990 byggt bílskúr við fasteign sína en byggingar-/kaupár fasteignarinnar 

var árið 1974.  Jafnframt hafði á árunum 1990 -1991 verið unnið að steypuviðgerðum 

á fasteigninni.  Þessar framkvæmdir höfðu svo allar verið fjármagnaðar með láni frá 

Íslandsbanka, teknu á árinu 1992. 

Ríkisskattstjóri gat ekki fallist á að lán tekið á árinu 1992 gæti tengst byggingu bílskúrs 

á árunum 1989 og 1990.  Ríkisskattstjóri taldi jafnframt að kostnaður við 

steypuviðgerðir falli undir eðlilegan viðhaldskostnað fasteigna og lánið geti því ekki 

talist vera tekið vegna öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin nota. 

Yfirskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu að sá hluti lánsins sem fór til fjármögnunar 

byggingar bílskúrs uppfyllti skilyrði þágildandi C-liðar 69. gr. laga nr. 75/1981 og 

                                                           
157 Stjórnartíðindi 1991, b-deild bls. 877. Nr. 467/1991 Um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti. 
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myndaði því stofn til útreiknings vaxtabóta.  En varðandi steypuviðgerðirnar sagði 

nefndin,  

„Að því er varðar kostnað vegna steypuviðgerða verður frekast að telja að 

um almennan viðhaldskostnað hafi verið að ræða þannig að sá hluti 

lánsins, sem rann til þeirra þarfa, uppfyllir ekki skilyrði fyrrgreinds 

lagaákvæðis. Engu myndi breyta þótt litið yrði á þessar framkvæmdir sem 

endurbætur, enda geta þær engan veginn jafngilt byggingu 

íbúðarhúsnæðis, eins og atvikum er háttað, og skilyrði þau, sem sett eru í 

fyrrgreindri breytingu með 9. gr. laga nr. 122/1993 varðandi endurbætur 

og gilti gjaldárið 1995, eru ekki uppfyllt þegar af þeirri ástæðu að áskilið 

er að um lán frá Byggingarsjóði ríkisins sé að ræða.“ 

 

7.4.1.1 Endurbótalán Íbúðalánasjóðs. 

 

Þar sem löggjafinn hefur talið ástæðu til að takmarka rétt til vaxtabóta vegna 

vaxtagreiðslna af lánum vegna verulegra endurbóta við lán frá Íbúðalánasjóði er rétt 

að skoða hvernig Íbúðalánasjóður hefur skilgreint verulegar endurbætur og til 

hverskonar framkvæmda Íbúðalánasjóður veitir lán.  

Í 25. gr. reglugerðar nr. 522/2004, um ÍLS-veðbréf og íbúðabréf, með síðari 

breytingum, segir m.a.,  

„Einnig er heimilt að kaupa ÍLS-veðbréf sem gefið er út vegna 

lóðaframkvæmda, svo sem vegna hellulagnar og smíði sólpalla. 

Íbúðalánasjóður samþykkir lánveitingu vegna endurbóta á 

íbúðarhúsnæði, þar sem a.m.k. 10 ár eru liðin frá fokheldi eignarinnar, og 

til orkusparandi breytinga á íbúðarhúsnæði.“   

Var framangreindri heimild vegna lóðaframkvæmda bætt við reglugerðina með 2. gr. 

reglugerðar nr. 402/2009. 
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Skilyrði fyrir afgreiðslu lána Íbúðalánasjóðs, vegna endurbóta og viðauka, eru að 

framkvæmdum sé lokið og lögð sé fram staðfesting frá byggingafulltrúa eða arkitekta- 

tæknifræði- eða verkfræðistofu um umfang og kostnað framkvæmda, eðli þeirra og 

verklok, sbr. 26. gr. reglugerðar nr. 522/2004. 

Ekki er að finna í umræddri reglugerð nánari skýringar á því hvað teljist til endurbóta, 

en á vef Íbúðalánasjóðs158 er að finna upplýsingar um lán til endurbóta og viðbygginga.  

Þar segir eftirfarandi um hvað teljist til lánshæfra endurbóta,  

„Lánshæfar eru hvers kyns endurbætur á fasteigninni hvort sem er 

utanhúss eða innan.  Til endurbóta getur t.d. talist endurnýjun á raf- 

og/eða vatnslögnum, þakviðgerðir, málningarvinna, endurnýjun 

eldhúsinnréttinga og margt fleira.  Lóðarframkvæmdir eru einnig 

lánshæfar, t.d. vegna hellulagnar og smíði sólpalla.“159 

 

7.4.1.2 Endurbótalán annarra lánastofnana. 

 

Aðrar fjármálastofnanir en Íbúðalánasjóður hafa veitt viðskiptavinum sínum lán vegna 

endurbóta á fasteignum. Löggjafinn hefur, eins og fram hefur komið, talið ástæðu til 

að tilgreina í lögum að vaxtagjöld þessara lána myndi ekki stofn til vaxtabóta .  Er því 

rétt að kanna hvort lán Íbúðalánasjóðs séu verulega frábrugðin lánum annarra 

lánastofnana. 

Ýmsar fjármálastofnanir aðrar en Íbúðalánasjóður, þar á meðal, stóru bankarnir þrír, 

Arionbanki, Landsbankinn og Íslandsbanki bjóða upp á svokölluð framkvæmdalán. 

Á vef Landsbankans er að finna upplýsingar um framkvæmdalán bankans. En þar 

kemur fram að bankinn bjóði upp á lán til framkvæmda og endurbóta.  Með umsókn 

um lán þurfi að fylgja kostnaðaráætlun og lýsing á framkvæmdum sem ráðast eigi í.  

Jafnframt er tekið fram að leggja verði fram reikninga fyrir vöru og þjónustukaupum 

                                                           
158 www.ils.is 
159 http://ils.is/einstaklingar/lan/lan-til-endurbota-og-vidbygginga/  

http://www.ils.is/
http://ils.is/einstaklingar/lan/lan-til-endurbota-og-vidbygginga/
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sem tengjast framkvæmdunum.160  Skilyrði hinna bankanna virðast vera þau 

sömu.161,162 

Munurinn á þessum svokölluðu framkvæmdalánum bankanna þriggja og 

endurbótalánum Íbúðalánasjóðs er þó sá að bankarnir hafa jafnframt veitt þessi lán til 

endurbóta á frístundahúsnæði.  Helgast það af því að bankarnir hafa tekið þátt í 

hvatningarátaki stjórnvalda „allir vinna“163 sem ráðist var í til að vekja athygli á 

tímabundinni 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna á byggingarstað, 

en endurbætur á frístundahúsnæði falla þar undir.164 

Ekki er þó á vefsíðum þessa þriggja banka að finna upplýsingar um það hvort lán séu 

veitt vegna allra framkvæmda við fasteignir eða hvort krafa sé gerð um verulegar 

endurbætur.  Jafnframt má benda á að íbúðalánasjóður fer ekki fram á að lagðir verði 

fram reikningar sem sýna fram á kostnað við endurbætur, eins og bankarnir krefjast. 

 

7.4.2 Hvaða rök eru að baki því að greinarmunur sé gerður á því 

hver lánveitandinn er. 

 

Eins og hér að framan greinir mynda vaxtagjöld lána sem tekin eru vegna 

verulegra endurbóta, en ekki venjubundins viðhalds, á íbúðarhúsnæði til eigin 

nota stofn til vaxtabóta.  Jafnframt hefur komið fram að eingöngu lán frá 

Íbúðalánasjóði myndi þennan rétt. 

Í frumvarpi að lögum nr. 122/1993 er lagt til að réttur til greiðslu vaxtabóta vegna lána 

til endurbóta verði takmarkaður við lán veitt í húsbréfakerfinu, enda séu þau veitt til 

verulegra endurbóta en ekki venjubundins viðhalds.    

                                                           
160 http://www.landsbankinn.is/einstaklingar/lan-og-fjarmognun/framkvaemdalan/lantilgodraverka/ 
161 http://www.arionbanki.is/einstaklingar/lan/onnur-lan/ 
162 http://www.islandsbanki.is/einstaklingar/lan/framkvaemdalan/ 
163 Sjá nánar um átakið allir vinna, á www.allirvinna.is  
164 Sbr. 2. gr. laga nr. 10/2009, um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari 
breytingum. 

http://www.allirvinna.is/
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Með lögum nr. 124/1990, um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins var 

meðal annars kveðið á um að húsbréf taki til endurbóta og endurnýjunar á notuðu 

íbúðarhúsnæði.  Í frumvarpi að nefndum lögum segir m.a,  

„Meiri háttar endurbætur eða endurnýjun á notuðu íbúðarhúsnæði 

reynast oft nauðsynlegar.  Einn af lánaflokkum Byggingarsjóðs ríkisins 

tekur til þessa, sbr. 4. tölul. 11. gr. laganna.  Því er í frumvarpi þessu lagt 

til að fyrirgreiðsla vegna endurbóta eða endurnýjunar á notuðu 

íbúðarhúsnæði rúmist innan húsbréfakerfisins“165 

Í athugasemdum um 1. gr. frumvarpsins segir svo,  

„Hér er lagt til að húsbréfadeild hafi heimild til að skipta á húsbréfum og 

fasteignaveðbréfum vegna meiri háttar endurbóta eða endurnýjunar á 

notuðu íbúðarhúsnæði.  Sömu reglur gildi um framkvæmdir þegar 

húsbréfum verður skipt fyrir fasteignaveðbréf og nú eru við afgreiðslu lána 

vegna meiri háttar viðbygginga, endurbóta eða endurnýjunar á notuðu 

íbúðarhúsnæði úr Byggingarsjóði ríkisins. ...Almennt viðhald 

íbúðarhúsnæðis telst ekki til meiri háttar endurbóta eða endurnýjunar.“166 

Í frumvarpi að lögum nr. 122/1993, eða athugasemdum við það, er ekki tekið fram 

með beinum hætti hvers vegna takmarka eigi rétt til vaxtabóta við lán í 

húsbréfakerfinu, nú Íbúðalánasjóði, með öðrum hætti en að slík lán séu eingöngu veitt 

vegna framkvæmda sem myndi rétt til vaxtabóta.  Má leiða að því líkum að umrædd 

takmörkun hafi verið til að tryggja það að vaxtabætur væru eingöngu greiddar vegna 

verulegra endurbóta en ekki venjubundins og eðlilegs viðhalds. 

Í úrskurði Yskn 234/2001,167 þar sem deilt var um umrætt skilyrði um lánveitanda, en 

gjaldendur héldu því fram að þar sem Byggingarsjóður ríkisins hafði verið lagður niður 

                                                           
165 Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisstofnun ríkisins, þskj. 154, 
mál 148, 113. Löggj.þ. 1990. Sótt 13. maí 2012 af http://www.althingi.is/altext/113/s/0154.html 
166 Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisstofnun ríkisins, þskj. 154, 
mál 148, 113. Löggj.þ. 1990. Sótt 13. maí 2012 af http://www.althingi.is/altext/113/s/0154.html 
167 Málavextir voru þeir að gjaldendur keyptu fasteign á árinu 1993 og réðust í endurbætur á fasteign 
sinni á árunum 1997 og 1999.  Á skattframtali, gjaldárið 2000, gerðu gjaldendur grein fyrir tveimur 
lánum teknum á árinu 1999 annarsvegar vegna uppgreiðslu eldri húsnæðislána og hinsvegar vegna 
nefndra endurbóta.  Skattstjóri gat ekki fallist á að lán vegna endurbóta gætu myndað stofn til 
vaxtabóta þar sem lánin voru ekki tekin hjá Byggingarsjóði ríkisins og skilyrði um lánveitanda því ekki 
uppfyllt, sbr. þágildandi 2. mgr. B-liðar 69. gr. laga nr. 75/1981.   

http://www.althingi.is/altext/113/s/0154.html
http://www.althingi.is/altext/113/s/0154.html


 
68 

 

og Íbúðalánasjóður stofnaður væri umrætt ákvæði tekjuskattslaga úrelt.  Nefndin 

staðfesti hinsvegar úrskurð skattstjóra, í úrskurði nefndarinnar segir eftirfarandi, 

„Skilyrðum lagaákvæðisins um lánveitanda er því ekki fullnægt í tilviki 

kærenda að því er tekur til lána frá X-banka hf. og verður ekki fallist á það 

með kærendum að líta skuli fram hjá skilyrðinu þar sem það sé úrelt.  

Verður ekki talið að lagabreytingar um húsnæðismál, sbr. lög nr. 44/1998, 

um húsnæðismál, er tóku gildi 1. Janúar 1999, breyti neinu um 

lagaskilyrði þetta, en með þessum lögum voru Byggingarsjóður ríkisins og 

Byggingarsjóður verkamanna lagðir niður og Íbúðalánasjóður stofnsettur 

er tók við hlutverki, réttindum, eignum og skuldum og skuldbindingum 

fyrrnefndu sjóðanna.  Samkvæmt þessu verður að hafna aðalkröfu 

kærenda.“ 

Í þessu máli var þó fallist á að sá hluti lánsins sem nýttur hafði verið til uppgreiðslu 

eldri húsnæðislána myndaði sama rétt til vaxtabóta og hin eldri lán, enda voru þau 

tekin til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. 

Í fyrirspurn, á Alþingi á árinu 2009, til fjármálaráðherra, var vísað til þess að í kjölfar 

bankahrunsins hafi fólk verið hvatt til að ráðast í endurbætur á húsnæði sínu, margir 

hafi gert það en svo hafi komið í ljós að einungis þeir sem fjármagnað hafi 

endurbæturnar með láni frá Íbúðalánasjóði eigi rétt á vaxtabótum.  Var því 

fjármálaráðherra spurður að því, í ljósi þess að verið var að breyta og bæta við 

vaxtabæturnar, hvort hægt væri að breyta ákvæðinu á þann hátt að ekki væri skilyrði 

að lánið væri frá Íbúðalánasjóði og hvort ráðherra teldi þetta fyrirkomulag vera til 

hagsbóta fyrir fólkið í landinu.168 

Þáverandi fjármálaráðherra, Steingrímur J. Sigfússon, svaraði því til að þegar 

umræddu ákvæði var bætt við lögin hafi réttur til vaxtabóta verið takmarkaður við lán 

tekin í húsbréfakerfinu, enda voru þau eingöngu veitt vegna verulegra endurbóta en 

ekki hefðbundinna minniháttar framkvæmda eða viðhalds.  Ráðherrann vísaði 

jafnframt til þess að endurbótalán Íbúðalánasjóðs væru með nokkuð sérstökum hætti.  

Þau væru einungis veitt eftir sérstaka skoðun og mat á kostnaði við endurbæturnar og 

                                                           
168 Fyrirspurn, Ragnheiðar Ríkharðsdóttur, til fjármálaráðherra, þskj. 266, 234. mál, 138. löggj.þ. sótt 
1. mars 2012 af http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525 

http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525
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lánið væri ekki afgreitt fyrr en að loknum endurbótum.  Með þessu móti væri tryggt að 

vaxtabætur væru einungis greiddar vegna lána sem sannanlega hefðu verið vegna 

verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota.  Ferlið sé því nokkuð ítarlegt og 

eftirlit með lánveitingum umtalsvert en engu að síður viðráðanlegt vegna þess að 

einungis einn aðili veiti lán.169 

Af framanrituðu má ráða að ástæða þess að talið er nauðsynlegt að takmarka rétt til 

vaxtabóta við lán tekin hjá Íbúðalánasjóði er að með því móti sé eftirlit skattyfirvalda 

auðveldara og á sama tíma tryggt að einungis séu greiddar vaxtabætur vegna lána sem 

sannanlega eru tekin vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæði sem sannanlega mynda 

stofn til vaxtabóta en ekki annarra þátta eins og venjubundins eðlilegs viðhalds, eða 

jafnvel einhvers algerlega ótengdu fasteign til eigin nota. 

 

7.5  Felur ákvæðið í sér brot á jafnræðisreglu. 

 

Eins og fram hefur komið einskorðast réttur til vaxtabóta vegna endurbóta við lán tekin 

hjá Íbúðalánasjóði.  Er því með þessu fyrirkomulagi gerður greinarmunur á 

fasteignaeigendum sem ráðist hafa í verulegar endurbætur á fasteignum sínum eftir því 

hvernig endurbæturnar hafa verið fjármagnaðar, það er að segja eftir því hvort lán hafi 

verið tekið hjá Íbúðalánasjóði eða annarri fjármálastofnun. 

Spurningin er hvort um réttlætanlega mismunun er að ræða, en mismunun getur í 

mörgum tilvikum verið réttlætanleg, eins og áður hefur komið fram í þessu riti.170  

Verður hér á eftir reynt að komast að niðurstöðu varðandi það hvort ákvæði 2. málsl. 

5. mgr. B-liðar 68. gr. tsl. brjóti í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, sbr. 

umfjöllun I-hluta rits þessa. 

                                                           
169 Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Ragnheiðar Ríkharðsdóttur, um vaxtabætur, þskj. 266, 234. 
mál, 138. löggj.þ. sótt 1. mars 2012 af 
http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525 
170 Meðal annars í 5. kafla 

http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525
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Umboðsmanni Alþingis hefur, að minnsta kosti tvisvar, borist kvörtun vegna þessa 

ákvæðis þar sem gjaldendur telja sig beitta mismunun. 

Í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 6563/2011 fjallaði umboðsmaður um kvörtun 

gjaldanda yfir því að eiga ekki rétt til greiðslu vaxtabóta vegna vaxtagjalda af láni sem 

hann tók hjá banka vegna verulegra endurbóta á fasteign sinni. 

Afstaða gjaldanda var sú að ákvæði tsl. þar að lútandi hlyti að brjóta gegn 

jafnréttissjónarmiðum.  Í álit umboðsmanns kemur fram að starfssvið hans tekur ekki 

til starfa Alþingis og fjallar umboðsmaður því almennt ekki um það hversu vel 

heppnuð sett lög frá Alþingi væru en hinsvegar kynnti umboðsmaður sér efni kvartana 

með hliðsjón af því hvort ástæða væri til að taka til athugunar hvort galli væri á 

lagasetningu Alþingis.  Umboðsmaður vísar jafnframt til þess að í kjölfar 

sambærilegrar kvörtunar á árinu 2010 hafi umboðsmaður leitað eftir afstöðu 

fjármálaráðuneytisins til álitaefnisins.  Þar sem ráðuneytið taldi ákvæðið ekki brjóta í 

bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og þar sem umboðsmaður vissi ekki til þess 

að Hæstiréttur eða aðrir úrskurðaraðilar hefðu úrskurðað að lagaákvæði af umræddu 

tagi væru í ósamræmi við jafnræðisreglur, taldi umboðsmaður ekki tilefni til að 

aðhafast frekar í málinu.171 

Lokabréf umboðsmanns í því máli, frá árinu 2010, sem umboðsmaður vísar til er ekki 

birt.  En í tilvísuðu svarbréfi fjármálaráðuneytisins segir m.a. eftirfarandi. 

„Með lögum nr. 122/1993, er breyttu ákvæði tekjuskattslaga um 

vaxtabætur, var réttur til vaxtabóta rýmkaður þannig að vaxtagjöld vegna 

lána, sem veitt voru úr húsbréfakerfinu til endurbóta á íbúðarhúsnæði, 

mynduðu stofn til vaxtabóta. Helstu rökin fyrir þessari rýmkun voru þau 

að eðlilegt væri að framkvæmdir af þessu tagi kæmu til álita við greiðslur 

vaxtabóta þar sem það gæti stuðlað að betri nýtingu eldra húsnæðis og því 

þjóðhagslega hagkvæmt. Rétturinn var takmarkaður við þau lán sem veitt 

voru í húsbréfakerfinu, enda voru þau veitt til meiri háttar endurbóta en 

ekki venjubundins viðhalds. Ákvæði þetta hefur haldist nær óbreytt síðan, 

en samkvæmt B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, sbr. reglugerð 

nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta, mynda einungis lán vegna endurbóta 

                                                           
171 Álit umboðsmanns alþingis nr. 6563/2011. 
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stofna til vaxtabóta, ef um er að ræða verulegar endurbætur á 

íbúðarhúsnæði til eigin nota, og að lánveitandi sé Íbúðalánasjóður. 

Endurbótalán Íbúðalánasjóðs eru aðeins veitt gegn sérstakri skoðun og 

mati á kostnaði við endurbæturnar og er lánið ekki afgreitt fyrr en 

endurbæturnar hafa farið fram. Ferlið er því nokkuð ítarlegt og eftirlitið 

með lánveitingu af þessu tagi umtalsvert, en þó viðráðanlegt þar sem í hlut 

á einungis einn opinber aðili. Ljóst er að ef réttur til vaxtabóta af 

endurbótalánum væri víkkaður út þannig að hann næði einnig til lána frá 

öðrum fjármálastofnunum myndi utanumhald og eftirlit skattyfirvalda með 

vaxtabótum aukast til mikilla muna og jafnvel verða illviðráðanlegt. Það 

er því mat ráðuneytisins að hér sé um að ræða takmörkun byggða á 

málefnalegum forsendum sem brýtur ekki gegn jafnræðisreglu 65. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.“172 

Af svari fjármálaráðuneytisins má ráða að ráðuneytið telji að hér sé um að ræða 

málefnalega mismunun á grundvelli þess hvað telst framkvæmanlegt, sbr. dóm 

hæstaréttar nr. 64/1999.173  Þar sem eftirlit yrði bæði flókið og erfitt ef réttur til 

vaxtabóta vegna verulegra endurbóta næði til lána frá öllum lánastofnunum. 

Þó að umboðsmaður Alþingis hafi í framangreindu áliti nr. 6563/2011 ekki talið 

ástæðu til að aðhafast frekar er ekki þar með sagt að umrætt ákvæði standist fyllilega 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.  Eins og fram kom í kafla 4.2, um umboðsmann 

Alþingis, er umboðsmaður Alþingis ekki bær til að skera úr um hvort einstök ákvæði 

laga brjóti í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrár, og er hlutverk hans ekki að dæma 

um hvernig Alþingi tekst til með lagasetningu.  Til þess þarf að leita til dómstóla.  Í 5. 

Kafla, um eðlileg frávik frá jafnræði, kom fram að ekki sé kveðið á um það með 

skýrum hætti hvernig dómstólar skuli meta hvort um málefnalega mismunun sé að 

ræða en að skapast hafi viss hefð hjá mannréttindadómstóli Evrópu þar sem litið er til 

þess hvort aðstæður séu sambærilegar, hvort farið sé á mismunandi hátt með 

sambærileg tilvik, hvort sérstakt markmið réttlæti mismunun og hvort eðlilegt 

samræmi sé á milli markmiðs með mismununinni og þeirra aðferða sem notaðar eru 

til að ná þessu markmiði.  Verður hér á eftir leitað svara við þessum spurningum. 

                                                           
172 Berglind Bára Sigurjónsdóttir, tölvupóstur, 7. Maí 2012. 
173 Fjallað var um dóm hæstaréttar nr. 64/1999 í 5. Kafla.   
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7.5.1 Eru aðstæður sambærilegar. 

 

Eins og fram kom í umfjöllun um eðlileg frávik frá jafnræði í 5. Kafla er, við rannsókn 

á því hvort um ólögmæta mismunun sé að ræða, megin áherslan á því hvort tilvik séu 

í raun og veru sambærileg, en áhersla hefur engu að síður verið lögð á að ekki megi 

gera of ríka kröfu um sambærileika mála.174 

Af framangreindu svarbréfi fjármálaráðuneytisins má sjá að litið er svo á, að sá munur 

sé á aðstæðum að lántakendur hjá Íbúðalánasjóði undirgangist strangara eftirlit og 

uppfylli því skilyrði til vaxtabóta frekar en lántakendur hjá öðrum lánastofnunum.  Þar 

sem, að mati fjármálaráðuneytisins, það er ekki tryggt að lánsfé annarra lánastofnana 

hafi í raun verið ráðstafað til verulegra endurbóta á fasteign til eigin nota. 

Þegar réttur til vaxtabóta var rýmkaður, þannig að hann náði jafnframt yfir lán vegna 

verulegra endurbóta, með lögum nr. 122/1993, þótti eðlilegt að takmarka rétt til 

vaxtabóta við lán tekin í húsbréfakerfinu þar sem skilgreining skattkerfisins á 

verulegum endurbótum og eðlilegu viðhaldi var samhljóma skilgreiningu 

húsbréfakerfisins.  Skilgreining skattalaga á verulegum endurbótum hefur haldist 

óbreytt, að öðru leyti en að ekki er lengur vísað til reglugerðar um ILS verðbréf við 

skilgreiningu verulegra endurbóta.  Aftur á móti hefur skilgreining Íbúðalánasjóðs 

rýmkast á þessum tíma, m.a með reglugerð nr. 402/2009. 

Að mati höfundar er ekki hægt að byggja ósambærileika aðstæðna á því að 

lánveitandinn sé ekki sá sami.  Eins og kom fram í kafla 7.4.1.2 undirgangast 

lántakendur annarra lánastofnana ekki svo frábrugðið eftirlit með framkvæmdum og 

eru lán einungis veitt að framkvæmdum loknum, gegn framlagningu reikninga.  Eini 

sjáanlegi munurinn á þessum lánum er sá að bankarnir hafa einnig veitt lán vegna 

endurbóta á frístundahúsnæði.  Auk þess sem Íbúðalánasjóður fer ekki fram á 

framlagningu reikninga heldur fer Íbúðalánasjóður eingöngu fram á að lögð verði fram 

staðfesting á að framkvæmdum sé lokið. 

                                                           
174 Gunnar G. Schram, (1999) bls. 476-477. 
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Er, að mati höfundar, þessi litli munur sem á aðstæðum er, ekki til þess fallinn að hann 

heimili að aðilum í öðru tilfellinu sé veittur rýmri réttur til opinberrar aðstoðar við 

öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota.  

Eru því, að mati höfundar, aðstæður þær sömu hvort sem einstaklingar fjármagna 

verulegar endurbætur á íbúðarhúsnæði sínu með láni frá Íbúðalánasjóði eða einhverri 

annarri lánastofnun.  Svo lengi sem lánsfjármagninu er sannanlega varið til verulegra 

endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota.  Sérstaklega í ljósi þess að skilgreining 

Íbúðalánasjóðs hefur rýmkast og heimilar Íbúðalánasjóður lánveitingar vegna 

framkvæmda sem verða að teljast til venjubundins viðhalds, sbr. skilgreiningu 

reglugerðar nr. 990/2001, um vaxtabætur, með síðari breytingum, má þar til dæmis 

nefna framkvæmdir eins og málningarvinnu og endurnýjun innréttinga.  Jafnframt má 

að vissu leyti halda því fram að lántakendur annarra lánastofnana en Íbúðalánasjóðs 

undirgangist strangara eftirlit þar sem bankarnir fara fram á að lögð verði fram afrit 

kostnaðarreikninga en það gerir Íbúðalánasjóður ekki. 

 

7.5.2 Er farið á mismunandi hátt með sambærileg tilvik? 

 

Hér að framan hafa verið færð rök fyrir því að aðstæður séu ekki það frábrugðnar að 

það valdi því að heimilt sé að fara á mismunandi hátt með umrædd tilvik.  Liggur það 

jafnframt ljóst fyrir að farið er með þau á mismunandi hátt.  Enda mynda lán einungis 

stofn til vaxtabóta í öðru tilvikinu.  Er því einstökum hópi þegna þjóðfélagsins, 

viðskiptavinum Íbúðalánasjóðs, gefinn rýmri réttur en öðrum, í sambærilegri stöðu, til 

opinberrar aðstoðar við öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota. 
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7.5.3 Réttlætir sérstakt markmið þessa mismunun? 

 

Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 122/1993, greinargerð með því eða 

athugasemdum er ekki skýrt nákvæmlega frá ástæðum þess að takmarka ætti þennan 

rétt við lán tekin í húsbréfakerfinu, ekki er þar heldur að finna skilgreiningu á því hvað 

teljist til meiriháttar endurbóta og hvað teljist vera venjubundið viðhald.  Af 

greinargerð með frumvarpinu má ráða að markmið með rýmri rétti til vaxtabóta hafi 

meðal annars verið að bæta nýtingu eldra húsnæðis.  Varðandi takmörkun rýmri réttar 

við lán tekin í húsbréfakerfinu kemur einungis fram í nefndri greinargerð með 

frumvarpinu, að lagt sé til að rétturinn takmarkist við lán veitt í húsbréfakerfinu, „enda 

séu þau veitt til meiri háttar endurbóta en ekki venjubundins viðhalds.“ 

Markmið umræddrar takmörkunar, 2. málsl. 5. mgr. 68. gr. tsl., á rétti til vaxtabóta, er 

ekki að veita einum hópi rýmri rétt til opinberrar aðstoðar umfram aðra.  Heldur hefur 

verið litið svo á að um einföldun á eftirliti skattyfirvalda sé að ræða og það réttlæti þá 

mismunun sem ákvæðið felur í sér.175  Hér er því ekki um að ræða að hugsanlega hafi 

annar hópurinn ríkari þörf fyrir fjárhagslega aðstoð frá hinu opinbera. 

Í framhaldi af þessari umfjöllun vaknar upp sú spurning hvort þetta markmið réttlæti 

þá mismunun sem það veldur eða er hugsanlega of langt gengið, væri hægt að ná þessu 

markmiði með öðrum hætti án þess að raska jafnræði manna. 

 

7.5.4 Er eðlilegt samræmi á milli markmiðs með mismununinni og 

þeirra aðferða sem notaðar eru til að ná markmiðinu? 

 

Hér að framan hefur verið leitt að því líkum að markmið með umræddri mismunun sé 

að einfalda eftirlit skattyfirvalda og tryggja að einungis þeir sem sannanlega eigi rétt á 

vaxtabótum fái þær greiddar, sem eru óneitanlega göfug og réttmæt markmið.  Það má 

                                                           
175 Sbr. svarbréf fjármálaráðuneytisins við fyrirspurn umboðsmanns alþingis og svar fjármálaráðherra 
við fyrirspurn Ragnheiðar Ríkharðsdóttur, um vaxtabætur, þskj. 266, 234. mál, 138. löggj.þ. 
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því vissulega halda því fram að fyrir hendi séu málefnaleg rök og að markmiðið sem 

stefnt er að sé mjög réttmætt, en aftur á móti er veruleg hætta á því að þær aðferðir 

sem notaðar eru til að ná þessum markmiðum gangi of langt og leiði til þess að gengið 

sé á rétt þess hóps sem einhverra hluta vegna kýs að eiga viðskipti við annan aðila en 

íbúðalánasjóð, en að öllu öðru leyti uppfyllir fullkomlega skilyrði til greiðslu 

vaxtabóta. 

Sú staðreynd að sá möguleiki sé fyrir hendi að í einhverjum afmörkuðum tilvikum geti 

hluti lánsfjármagns farið til einhverra hluta sem ekki mynda stofn til vaxtabóta getur 

ekki átt að valda því að öll lán annarra lánastofnana en Íbúðalánasjóðs séu þar með 

útilokuð frá stofni til vaxtabóta.  Enda er sami möguleiki fyrir hendi þegar um 

endurbótalán frá Íbúðalánasjóði er að ræða, þar sem skilgreining Íbúðalánasjóðs á 

lánshæfum framkvæmdum er rýmri en skilgreining skattyfirvalda á framkvæmdum 

sem mynda stofn til vaxtabóta, auk þess sem Íbúðalánasjóður fer ekki fram á afrit 

kostnaðarreikninga eins og bankarnir gera.  Jafnframt er þessi möguleiki fyrir hendi 

þegar um fasteignakaup eða endurfjármögnun fasteignalána er að ræða, það er að segja 

að hluti lánsins fari ekki til að fjármagna kaup á íbúðarhúsnæði til eigin nota. 

Verður að telja að umrædd aðferð við að ná því markmiði, að greiða vaxtabætur 

einungis til þeirra sem sannanlega eiga rétt á vaxtabótum, takmarki um of rétt þeirra 

sem fjármagna endurbætur með lánum annarra lánastofnana en Íbúðalánasjóðs.  

Sérstaklega í ljósi þess að endurbótalán Íbúðalánasjóðs eru veitt til framkvæmda sem 

ekki uppfylla skilyrði til vaxtabóta, er þar átt við framkvæmdir eins og málningarvinnu 

og endurnýjun innréttinga.  

 

7.6  Niðurstöður. 

 

Ljóst er að ákvæði 2. málsl. 5. mgr. B-liðar 68. gr. tsl. felur í sér að fasteignaeigendum 

sem ráðast í verulegar endurbætur á fasteignum sínum og fjármagna þær með lánum 

frá Íbúðalánasjóði er veittur réttur til vaxtabóta en ekki þeim sem fjármagna slíkar 

endurbætur með lánsfjármagni frá öðrum fjármálastofnunum. 
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Hér að framan hefur verið sýnt fram á að aðstæður lántakenda hjá Íbúðalánasjóði séu 

ekki það frábrugðnar aðstæðum lántakenda annarra lánastofnana að tilefni sé til að fara 

á mismunandi hátt með mál þeirra.  Að því gefnu, að sannanlega sé um verulegar 

endurbætur að ræða í báðum tilfellum. 

Af greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 122/1993 má ráða að þessari 

takmörkun á rétti til vaxtabóta sé ætlað að tryggja að einungis séu greiddar vaxtabætur 

vegna verulegra endurbóta en ekki venjubundins viðhalds.  

Í svörum fjármálaráðuneytis við fyrirspurn Umboðsmanns Alþingis og 

fjármálaráðherra við fyrirspurn á Alþingi varðandi réttmæti þessa fyrirkomulags, kom 

fram að endurbótalán Íbúðalánasjóðs séu aðeins veitt gegn sérstakri skoðun og mati á 

kostnaði við endurbætur.  Lán séu jafnframt ekki afgreidd fyrr en að loknum 

endurbótum.  Þetta ferli sé því ítarlegt og eftirlitið umtalsvert og ef réttur yrði 

útvíkkaður til annarra lánastofnana yrði eftirlit skattyfirvalda óviðráðanlegt.   

Að mati höfundar eru þessi rök verulega veik og ekki til þess fallin að tilefni sé til að 

veita afslátt af jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.  Enda telur höfundur þessa 

framkvæmd vera í ósamræmi við megintilgang og markmið með greiðslu vaxtabóta, 

sem eru að aðstoða fólk við öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota.  Ef markmið með 

gildandi framkvæmd er að tryggja, með lágmarks fyrirhöfn, að einungis þeim sem 

sannanlega eiga rétt á vaxtabótum, vegna verulegra endurbóta, séu ákvarðaðar 

vaxtabætur þá telur höfundur að of langt sé gengið á rétt þeirra sem verja lánsfjármagni 

annarra lánastofnana til verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði sínu.  Sérstaklega í ljósi 

þess að reglur Íbúðalánasjóðs um lánshæfar framkvæmdir hafa verið rýmkaðar 

umfram ákvæði tekjuskattslaga og eru nú rýmri en skilgreining skattyfirvalda á 

verulegum endurbótum, má þar nefna að Íbúðalánasjóður veitir lán vegna 

endurnýjunar á innréttingum og málningarvinnu.  Geta því skattyfirvöld við 

framkvæmd eftirlits ekki að fullu treyst því að endurbótalán tekin hjá Íbúðalánasjóði 

uppfylli að fullu leyti skilyrði B-liðar 68. gr. tsl. um greiðslu vaxtabóta. 

Jafnframt má líta á umrædda mismunun frá öðru sjónarhorni, það er frá sjónarhorni 

lánastofnana og samkeppnisstöðu þeirra.  Með gildandi framkvæmd er lánastofnunum 

mismunað með því að þeir lántakendur sem skipta við Íbúðalánasjóð öðlast meiri rétt 

til opinberrar niðurgreiðslu vaxtagjalda, en þeir sem kjósa að beina viðskiptum sínum 
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til annarra lánastofnana.  Þetta verður því til þess að samkeppnisstaða Íbúðalánasjóðs 

er mun betri hvað varðar lánveitingar vegna verulegra endurbóta. 

 

7.7  Tillögur að úrbótum. 

 

Höfundur leggur til að ákvæði tekjuskattslaga verði breytt þannig að réttur til vaxtabóta 

nái til allra lána sem tekin eru vegna verulegra endurbóta á fasteignum til eigin nota.  

Fjármálastofnunum verði í kjölfarið settar reglur þess efnis að til þess að lán þeirra 

megi bera heitið endurbóta lán verði framkvæmdir að uppfylla skilyrði til vaxtabóta, 

framkvæmdum verði að vera lokið og lán verði ekki afgreidd nema með framlagningu 

gagna sem sýna fram á kostnað.  Þessar reglur verði því þær sömu og gilda um lán 

vegna endurbóta hjá Íbúðalánasjóði.  Lán sem veitt eru samkvæmt þessum reglum 

verði jafnframt auðkennd að einhverju leyti, hjá lánastofnunum, þannig að það liggi 

ljóst fyrir hjá skattyfirvöldum við framkvæmd eftirlits með greiðslu vaxtabóta að um 

sé að ræða lán sem uppfylli skilyrði vaxtabóta. 

 

7.8  Samantekt. 

 

Um vaxtabætur fer eftir ákvæðum B-liðar 68. gr. tsl. en þar kemur fram að þeir sem 

skattskyldir eru skv. 1. gr. tsl. og greiða vaxtagjöld af lánum vegna byggingar eða 

kaupa á fasteign til eigin nota eigi rétt á greiðslu vaxtabóta.  Það sama á við um þá er 

greiða vaxtagjöld af lánum frá Íbúðalánasjóði vegna verulegra endurbóta á 

íbúðahúsnæði til eigin nota. 

Markmið með greiðslu vaxtabóta er að aðstoða fólk við öflun íbúðarhúsnæðis, með 

tekju- og eignatengingu felast í greiðslu vaxtabóta jafnframt jöfnunarsjónarmið þar 

sem leitast er við að láta hæstu vaxtabæturnar renna til þerra sem ríkustu þörfina hafa 

fyrir þær, þeir sem hafa minni þörf fá lægri greiðslur, eða jafnvel enga. 
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Rétti til greiðslu vaxtabóta vegna vaxtagreiðslna af lánum frá Íbúðalánasjóði vegna 

verulegra endurbóta var bætt í tekjuskattslögin með lögum nr. 122/1993, um breytingar 

í skattamálum.  Með þessum aukna rétti til vaxtabóta var talið að stuðlað væri að betri 

nýtingu eldra húsnæðis og því væri þessi aukni réttur til vaxtabóta þjóðhagslega 

hagkvæmur.  Rétturinn var þó takmarkaður við lán í húsbréfakerfinu, nú 

Íbúðalánasjóðslán, vegna verulegra endurbóta en ekki eðlilegs viðhalds.  Verulegar 

endurbætur eru meðal annars skilgreindar í reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu 

vaxtabóta og teljast til dæmis vera endurbygging eða viðamikil viðgerð á þaki, 

endurnýjun á gluggum, raflögnum eða lagnakerfi og endureinangrun eða klæðning á 

þaki og veggjum.  Til eðlilegs viðhalds telst hinsvegar meðal annars endurnýjun á 

gólfefni og innréttingum og málningarvinna, hvort heldur sem er innan eða utandyra. 

Skilyrði Íbúðalánasjóðs fyrir afgreiðslu lána vegna endurbóta eru að framkvæmdum 

sé lokið og að lögð sé fram staðfesting um umfang og kostnað við framkvæmdir, eðli 

þeirra og verklok.  Lánshæfar eru hverskonar endurbætur fasteigna og þar á meðal 

málningarvinna og endurnýjun innréttinga.  Lánastofnanir aðrar en Íbúðalánasjóður 

hafa jafnframt boðið upp á svokölluð framkvæmdalán, skilyrði lánastofnana virðast 

ávalt vera þau sömu, að með lánsumsókn skuli fylgja framkvæmdar og 

kostnaðaráætlun og eru lán ekki afgreidd nema gegn framlagningu kostnaðarreikninga. 

Sá munur sem er á endurbótalánum Íbúðalánasjóðs og framkvæmdalánum bankanna 

er að bankarnir hafa veitt lán til endurbóta á frístundahúsnæði sem helgast af þátttöku 

þeirra í hvatningarátaki stjórnvalda „Allir vinna.“ 

Í umræðum á Alþingi, á árinu 2009, kom fram í máli, þáverandi, fjármálaráðherra að 

með gildandi framkvæmd væri tryggt að vaxtabætur væru einungis greiddar vegna 

verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði.  Ferlið sé ítarlegt og eftirlit umtalsvert, en þó 

viðráðanlegt, þar sem einungis einn aðili veiti lán.176  Á árinu 2010 leitaði 

Umboðsmaður Alþingis eftir afstöðu fjármálaráðuneytisins, komu þar fram sömu 

sjónarmið og í máli fjármálaráðherra árið áður og má af svari ráðuneytisins ráða að 

talið sé að sá munur sé á aðstæðum að lántakendur Íbúðalánasjóðs undirgangist 

strangara eftirlit og uppfylli því frekar skilyrði til greiðslu vaxtabóta en lántakendur 

annarra lánastofnana og um sé að ræða málefnalega mismunun á grundvelli þess að 

                                                           
176 Fyrirspurn, Ragnheiðar Ríkharðsdóttur, til fjármálaráðherra, þskj. 266, 234. mál, 138. löggj.þ. sótt 
1. mars 2012 af http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525 

http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525
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eftirlit yrði flókið og erfitt ef réttur til vaxtabóta næði til allra lána vegna verulegra 

endurbóta.177 

Höfundur kemst að þeirri niðurstöðu að þar sem eftirlit og kröfur séu almennt þær 

sömu og hjá Íbúðalánasjóði sé ekki hægt að byggja ósambærileika aðstæðna á 

mismunandi lánveitendum.  Svo lengi sem lánsfjármagni sé sannanlega varið til 

verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Séu mismunandi lánveitendur ekki 

grundvöllur til að veita einstökum aðilum rýmri rétt til opinberrar aðstoðar við öflun 

íbúðarhúsnæðis. 

Markmið mismununarinnar er að einfalda eftirlit og tryggja að vaxtabætur renni 

eingöngu til þeirra sem sannanlega eiga rétt á þeim, sem höfundur telur vissulega göfug 

og réttmæt markmið, en að of langt sé gengið í takmörkun á rétti þeirra sem fjármagna 

endurbætur með lánum annarra lánastofnana en Íbúðalánasjóðs. 

Höfundur kemst að þeirri niðurstöðu að framkomin rök fyrir umræddri mismunun séu 

verulega veik og ekki til þess fallin að afsláttur sé veittur af jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar enda sé framkvæmdin ekki í samræmi við tilgang og markmið með 

greiðslu vaxtabóta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Álit umboðsmanns alþingis nr. 6563/2011. og Berglind Bára Sigurjónsdóttir, tölvupóstur, 7. Maí 
2012. 
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8. Niðurstöður. 

 

Umfjöllunarefni ritgerðar þessarar er samspil tekjuskattslaga og jafnræðisreglu 

stjórnarskrár og stjórnsýslulaga.  Markmið með ritun hennar er að komast að því hvort 

ákvæði tekjuskattslaga er snúa að ákvörðun vaxtabóta og barnabóta standist fyllilega 

ákvæði 65. gr. stjórnarskrár og 11. gr. stjórnsýslulaga um jafnræði eða hvort tilefni sé 

til að endurskoða viðkomandi ákvæði tekjuskattslaga. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 hefur að geyma grundvallarreglur um 

stjórn og skipulag íslenska ríkisins og er hún æðri og rétthærri öllum öðrum lögum.  

Mega því önnur lög ekki vera í andstöðu við ákvæði stjórnarskrár.  Jafnræðisreglan 

birtist í 65. gr. stjórnarskrárinnar og kveður hún á um að allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum.  Brjóti ákvæði almennra laga gegn jafnræðisreglunni er þeim vikið til hliðar og 

er því ekki hægt að byggja á þeim við úrlausn mála.  Þó svo að ekki hafi verið kveðið 

á um bann við mismunun fyrr en jafnræðisreglunni var bætt við stjórnarskrána með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 hafði jafnræðisreglan verið talin til grunnstoða 

íslenskrar stjórnskipunar og álitið að um óskráða meginreglu væri að ræða.  Ákvæði 

jafnræðisreglunnar má þó ekki taka of bókstaflega þar sem mismunun getur vissulega 

verið réttlætanleg, sé hún byggð á málefnalegum og lögmætum forsendum. 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 kveða á um þær málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum 

ber að fylgja við ákvarðanatöku um rétt eða skyldu manna, auk tveggja almennra 

efnisreglna, meðalhófsreglunnar í 12. gr. og jafnræðisreglunnar í 11. gr. sem kveður á 

um að stjórnvöld skuli gæta jafnræðis og óheimilt sé að mismuna aðilum við úrvinnslu 

mála.  Stjórnsýslulögin gilda um allar stjórnvaldsákvarðanir, er þar átt við þá starfsemi 

sem fellur undir framkvæmdavaldið, skv. 2. gr. stjórnarskrárinnar, gilda þau því ekki 

um löggjafarstarfssemi og dómsstörf.  Gildissvið jafnræðisreglunnar, sem almennrar 

efnisreglu, er þó mikið víðtækara. 

Yfirskattanefnd er æðsti úrskurðaraðili skattamála á stjórnsýslustigi og er nefndinni 

ætlað að úrskurða í ágreiningsmálum um ákvörðun skatta og gjalda.  Auk þess rétt 

skattaðila til bóta, eins og barnabóta og vaxtabóta.  Yfirskattanefnd er bundin að lögum 

og hefur ekki vald til að úrskurða um hvort einstök lagaákvæði brjóti gegn ákvæðum 
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stjórnarskrárinnar.  Umboðsmaður Alþingis hefur, í umboði Alþingis, eftirlit með 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og á með því að tryggja rétt almennings gagnvart 

stjórnvöldum sem og að gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft og unnið sé eftir lögum, 

vönduðum stjórnsýsluháttum og siðareglum í stjórnsýslunni.  Þessu hlutverki sinnir 

umboðsmaður með athugun bæði í kjölfar kvörtunar og að eigin frumkvæði.  Auk þess 

fjallar umboðsmaður um meinbugi á lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða 

starfsháttum stjórnsýslunnar.  Það fellur þó ekki undir verksvið umboðsmanns 

Alþingis að fjalla um hvernig til hefur tekist með lagasetningu Alþingis, hann getur þó 

athugað hvort tilefni sé til að benda Alþingi á að endurskoða tiltekið lagaákvæði.  

Dómstólar eru þannig einu aðilarnir sem bærir eru til að skera úr um það hvort einstök 

lagaákvæði brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrár.  Þegar lagt er fyrir dómstóla að skera 

úr um það hvort brotið hafi verið gegn jafnræðisreglu er yfirleitt megin deiluefnið 

hvort mál séu í raun og veru sambærileg og hvort úrlausn mála hafi verið mismunandi.  

Hvergi er í lögum kveðið skýrt á um það hvernig meta skuli hvort mismunur sé 

byggður á málefnalegum forsendum, en dómstólar hafa í þeim efnum fylgt 

framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu.  Mannréttindadómstóllinn hefur talið að 

um ólögmæta mismunun sé að ræða ef farið er á mismunandi hátt með sambærileg 

tilvik án þess að sérstakt markmið geti réttlætt mismunandi meðferð, eða ef ekki er 

eðlilegt samræmi milli markmiðsins og þeirra aðferða sem beitt er. 

Barnabætur eru greiddar til framfærenda barna, framfærandi telst vera sá aðili sem 

annast framfærslu barns og barnið hefur lögheimili hjá í lok árs.  Hjón, og 

sambúðarfólk sem uppfyllir skilyrði samsköttunar, teljast bæði framfærendur og 

skiptast barnabætur jafnt á milli þeirra.  Ekki er að finna í tekjuskattslögum nr. 90/2003 

eða reglugerð um greiðslu barnabóta nr. 555/2004 yfirlýsingu um markmið eða tilgang 

með greiðslu barnabóta.  Að öllum líkindum er þó markmiðið að aðstoða við 

framfærslu barna, vinna gegn því að börn líði skort og að jafna aðstöðumun barna.  

Barnabætur voru fyrst greiddar árið 1975 en með lögum nr. 40/1978 var kveðið á um 

að einstæðum foreldrum skyldu greiddar 40% hærri barnabætur en hjónum, án nokkurs 

rökstuðnings eða skýringa á þörf fyrir því.  Í núgildandi ákvæðum um barnabætur er 

ekki kveðið á um fast hlutfall hærri greiðslna til einstæðra foreldra en núgildandi 

ákvæði um fjárhæðir barnabóta felur í sér að almennt eru einstæðum foreldrum 

ákvarðaðar hærri barnabætur en hjónum miðað við sama fjölda og aldur barna og sömu 

heildartekjur heimilis.  Það er þó ekki algilt, í nokkrum tilfellum eru hjónum greiddar 
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lítið eitt hærri barnabætur en einstæðum foreldrum með sömu tekjur.  Þessi mismunun 

gæti verið réttlætanleg ef að baki lægi sérstakt málefnalegt markmið.  Slíkt markmið 

er þó ekki að finna í lögum eða lögskýringargögnum.  Hægt er að færa rök fyrir því að 

markmiðið sé að rétta af skertan hlut einstæðra foreldra.  Slík markmið geta ekki talist 

nægjanlega málefnaleg, en framfærslukostnaður barna einstæðra foreldra getur ekki 

talist það frábrugðinn framfærslukostnaði barna hjóna að tilefni sé til að barnabætur 

séu ákvarðaðar með mismunandi hætti, að því gefnu að heildartekjur séu þær sömu. 

Vaxtabætur eru greiddar þeim sem bera vaxtagjöld af lánum vegna öflunar á 

íbúðarhúsnæði til eigin nota.  Jafnframt eru vaxtabætur greiddar þeim sem bera 

vaxtagjöld af lánum teknum hjá Íbúðalánasjóði vegna verulegra endurbóta á 

íbúðarhúsnæði til eigin nota.  Markmið með greiðslu vaxtabóta er að aðstoða fólk við 

öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota, í vaxtabótakerfinu felast jafnframt nokkur 

jöfnunarsjónarmið þar sem með tekju- og eignatengingu vaxtabótagreiðslna er reynt 

að láta bæturnar renna til þeirra sem mesta þörfina hafa fyrir þær.  Skýringar á 

takmörkun á rétti til vaxtabóta vegna verulegra endurbóta við lán frá íbúðalánasjóði 

eru að með því móti sé hægt að tryggja að vaxtabætur séu eingöngu greiddar vegna 

verulegra endurbóta en ekki venjubundins eðlilegs viðhalds.  Skilyrði Íbúðalánasjóðs 

fyrir lánveitingu séu í samræmi við skilyrði tekjuskattslaga fyrir greiðslu vaxtabóta og 

ef rétturinn næði til allra lána yrði eftirlit skattyfirvalda óviðráðanlegt.  Skilyrði 

bankanna virðast þó að mestu leyti vera þau sömu, að því undanskildu að bankarnir 

hafa tekið þátt í hvatningarátaki stjórnvalda „Allir vinna“ sem felur í sér endurgreiðslu 

á virðisaukaskatti af vinnu manna á byggingarstað og falla frístundahúsnæði þar undir.  

Hafa bankarnir því veitt framkvæmdalán vegna endurbóta á frístundahúsnæði, sem 

myndar ekki rétt til greiðslu vaxtabóta.  Kvörtun vegna þessa ákvæðis hefur, að 

minnsta kosti tvisvar, borist umboðsmanni Alþingis.  Leitaði umboðsmaður í kjölfarið 

eftir áliti fjármálaráðuneytisins á álitaefninu.  Í áliti ráðuneytisins kemur fram að 

endurbótalán Íbúðalánasjóðs séu ekki veitt nema eftir sérstaka skoðun og mat á 

endurbótakostnaði og að loknum endurbótum.  Ferlið sé því ítarlegt og eftirlit 

umtalsvert en viðráðanlegt vegna þess að aðeins einn aðili veiti umrædd lán.  Jafnframt 

telur ráðuneytið ljóst að ef lán annarra fjármálastofnana gætu myndað stofn til 

vaxtabóta yrði eftirlit skattyfirvalda nánast óviðráðanlegt.  Því telji ráðuneytið að 

mismunun þessi sé á málefnalegum grunni reist og brjóti því ekki gegn jafnræðisreglu 

65. gr. stjórnarskrárinnar.  Að fengnum þessum skýringum taldi umboðsmaður ekki 
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tilefni til að aðhafast frekar, en tók þó fram í áliti sínu að það sé ekki í verkahring 

umboðsmanns að dæma um það hvernig tekst til með lagasetningu á Alþingi.  Sýnt 

hefur verið fram á að lántakendur annarra fjármálastofnana undirgangast eftirlit sem 

er ekki svo frábrugðið eftirliti íbúðalánasjóðs.  Er af þeim sökum ekki hægt að byggja 

á því að aðstæður séu ekki sambærilegar sökum mismunandi lánveitenda.  Markmið 

með takmörkun á rétti til vaxtabóta við lán Íbúðalánasjóðs eru að einfalda eftirlit 

skattyfirvalda og tryggja að einungis séu greiddar vaxtabætur til  þeirra sem sannanlega 

eiga rétt á þeim.  Er því ekki hér um að ræða ríkari þörf einstaks þjóðfélagshóps fyrir 

opinbera aðstoð við öflun íbúðarhúsnæðis umfram aðra þegna þjóðfélagsins.  Markmið 

þessi eru vissulega réttmæt og byggð á málefnalegum rökum en veruleg hætta er á að 

aðferð sú sem notuð er til að ná markmiðunum gangi um of á rétt þeirra aðila sem 

kjósa, af einhverjum ástæðum, að eiga í lánsviðskiptum við aðrar lánastofnanir en 

Íbúðalánasjóð, en uppfylla fyllilega öll önnur skilyrði til greiðslu vaxtabóta.  Gengur 

umrætt ákvæði því gegn tilgangi og markmiðum með greiðslu vaxtabóta.  Framkomin 

rök fyrir umræddri mismunun eru því verulega veik og ekki til þess fallin að ástæða sé 

til að gefa afslátt af jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. 
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9. Lokaorð. 

 

Í ákvæðum um barnabætur kemur fram að framfærandi teljist sá aðili sem barnið hefur 

lögheimili hjá í árslok.  Felur það í sér að ekki er tekið tillit til þeirra aðstæðna þegar 

foreldrar barna hafa börn ekki hjá sér (lögheimilisskráning) í lok árs en taka þó ríkan 

þátt í framfærslu barna og hafa barn hjá sér, án lögheimilisskráningar, hluta ársins.  

Þessir foreldrar teljast ekki framfærendur barna og eru skattlagðir sem barnslausir 

einstaklingar.  Af þessu fyrirkomulagi getur skapast viss mismunun og hefði verið 

áhugavert að skoða það nánar, það tengist þó ekki afmörkuðu umfjöllunarefni rits 

þessa og verður því að bíða betri tíma  

Það hefði verið hægt að fjalla um mörg önnur ákvæði svo sem  

Þegar tekið var upp svokallað þrepaskipt tekjuskattkerfi komu fram vangaveltur um 

það hvort það standist jafnræðisreglu að skattlagning hjóna með svipaðar tekjur sé ekki 

sú sama og ef einungis annað hjóna aflar allra eða meirihluta teknanna.  þ.e. hvort að 

millifærsla hjóna á milli skattþrepa geti falið í sér mismunun. 

Höfundur hefur einnig velt því fyrir sér varðandi nýjan flokk reiknaðs endurgjalds fyrir 

starfsmenn skilanefnda fjármálafyrirtækja sem segir til um að lágmarksfjárhæð 

reiknaðs endurgjalds starfsmanna skilanefnda fjármálafyrirtækja skuli vera kr. 

1.500.000 á mánuði en ef um er að ræða slitastjórn eða skilanefnd annarskonar 

fyrirtækis er lágmarks endurgjald kr. 725.000 á mánuði. 

Að lokum hefur höfundur oft velt fyrir sér hvort mönnum gæti verið mismunað eftir 

stéttum varðandi heimild til frádráttar á móti fengnum dagpeningum.  Þannig er 

almennt ekki fallist á frádrátt á móti fengnum dagpeningum ef ferðalög eru verulegur 

hluti af starfinu eins og raunin er hjá t.d flutningabílstjórum en hinsvegar er fallist á 

frádrátt hjá flugmönnum. 
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sótt á vefinn þann 9. nóvember 2013 á http://ils.is/einstaklingar/lan/lan-

til-endurbota-og-vidbygginga/  

Upplýsingar á heimasíðu Íslandsbanka, Framkvæmdalán, 

sótt á vefinn þann 9. nóvember 2013 á 

http://www.islandsbanki.is/einstaklingar/lan/framkvaemdalan/  

Upplýsingar á heimasíðu Landsbankans, Framkvæmdalán, 

sótt á vefinn þann 9. nóvember 2013 á 

http://www.landsbankinn.is/einstaklingar/lan-og-

fjarmognun/framkvaemdalan/lantilgodraverka/ 

 

http://www.althingi.is/altext/122/s/0955.html
http://www.althingi.is/altext/115/s/0722.html
http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=138&lidur=lid20091216T154525
http://www.althingi.is/altext/112/r1/1184.html
http://www.arionbanki.is/einstaklingar/lan/onnur-lan/
http://ils.is/einstaklingar/lan/lan-til-endurbota-og-vidbygginga/
http://ils.is/einstaklingar/lan/lan-til-endurbota-og-vidbygginga/
http://www.islandsbanki.is/einstaklingar/lan/framkvaemdalan/
http://www.landsbankinn.is/einstaklingar/lan-og-fjarmognun/framkvaemdalan/lantilgodraverka/
http://www.landsbankinn.is/einstaklingar/lan-og-fjarmognun/framkvaemdalan/lantilgodraverka/
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Upplýsingar á heimasíðu Reykjavíkurborgar, Gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur 

frá 1. janúar 2013, Sótt á vefinn þann 30. mars 2013 á 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/

Gjaldskra_LSR_1._januar_2013.pdf 

Vefsíða Umboðsmanns Alþingis, Um umboðsmann, sótt á vefinn þann 7. maí 

2012. Á http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5  

 

Dómaskrá: 

Hæstaréttardómar  

H 1943.237 

H 124/1993 

H 27/1985 

H 133/1984 

H 134/1984 

H 129/1991 

H 108/1974 

H 125/2000 

H 274/1991 

H 499/2002 

H 419/2000 

H 69/2000 

H 124/1993 

H 145/1998 

H 64/1999 

H 271/1985 

H 116/1958 

H 726/2013 

H 271/1985 

H 116/1958 

H 726/2013 

 

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Gjaldskra_LSR_1._januar_2013.pdf
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Gjaldskra_LSR_1._januar_2013.pdf
http://www.umbodsmaduralthingis.is/category.aspx?catID=5
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Úrskurðir Yfirskattanefndar: 

Yskn 391/1998 

Yskn 234/2001 

Yskn 206/2006 

Yskn 147/2004 

Yskn 187/2005 

 

 

Álit Umboðsmanns Alþingis: 

U 1383/1995 

U 2777/1999 

U 435/1991 

U 6859/2012 

U 6563/2011 

U 1076/1994 

 

 

Lagaskrá: 

90/2003, um tekjuskatt. 

37/1993, um stjórnsýslu. 

33/1944, stjórnarskrá lýðveldisins Ísland. 

12/1915, Stjórnskipunarlög. 

9/1920, Stjórnarskrá. 

97/1995, Stjórnskipunarlög. 

55/1991, um þingsköp Alþingis. 

127/194, um viðauka við lög nr. 13/1905 um rithöfundarétt og prentrétt. 

62/1994, Mannréttindasáttmáli Evrópu. 

58/1992, Barnaverndarlög. 

96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

30/1992, um Yfirskattanefnd. 

85/1997, um Umboðsmann Alþingis. 

22/1919, um Hæstarétt. 

15/1998, um dómstóla. 
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45/1971, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í 

sveitum. 

40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt. 

79/1989, um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með 

síðari breytingum. 

122/1993, um breytingar í skattamálum. 

124/1990, um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins. 

44/1957, um skatt á stóreignir. 

38/1990, um stjórn fiskveiða. 

128/2009, um tekjuöflun ríkisins. 

13/1987, um Umboðsmann Alþingis. 

75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

44/1998, um húsnæðismál. 

15/2013, um breyting á lögum um dómstóla, lög um meðferð sakamála og lög 

um meðferð einkamála. 

10/2009, um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. 

38/1990, um úthlutun veiðiheimilda. 

 

Reglugerðir: 

990/2001, um greiðslu vaxtabóta. 

555/2004, um greiðslu barnabóta. 

379/1995, um greiðslu vaxtabóta á árinu 1995. 

467/1991, um húsbréfadeild og húsbréfaviðskipti. 

559/2004, um breyting á reglugerð nr. 990/2001, um greiðslu vaxtabóta. 

402/2009, um breyting á reglugerð um ÍLS veðbréf og íbúðabréf, nr. 522/2004, 

með síðari breytingum. 

522/2004, um ILS veðbréf og íbúðabréf. 
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