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um þingið. Ekki voru margir til að mótmæla einföldun kerfisins með niðurfellingu 
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þróun persónuafsláttar, hvernig hann skuli ákvarðaður, við hvað skuli miðað og hvort 

hann hafi haldið verðgildi sínu. Ritgerð þessi fjallar um ástæður fyrir einföldun 

kerfisins, hvaða ástæður lágu þar að baki og ekki síst hvort staðið hafi verið við það 
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1 Inngangur 

Þann 1. janúar 1988 var íslensku tekjuskattskerfi umbylt við upptöku staðgreiðslu opinberra 

gjalda. Flestar frádráttarheimildir einstaklinga utan rekstrar voru felldar niður en í stað þeirra 

var persónuafsláttur stórhækkaður. Átti hækkunin að tryggja það að einstaklingar utan 

rekstrar greiddu ekki hærri skatta eftir en áður. Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu 

undanfarin ár um það hvort persónuafslátturinn hafi hækkað í samræmi við laun og verðlag í 

landinu. Þessi umræða og hvatning leiðbeinanda míns var kveikjan að verkefni höfundar til 

meistaragráðu í lögum við Háskólann á Bifröst. Í þeim tilgangi að skoða hvort staðið hafi 

verið við þau loforð stjórnvalda að einstaklingar bæru ekki hallan hlut frá borði var lagt upp 

með ferns konar markmið. 

Í fyrsta lagi að rannsaka brottfall frádráttarheimilda einstaklinga úr tekjuskattslögunum við 

upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda þann 1. janúar 1988, í öðru lagi að rannsaka hvort slík 

einföldun skattkerfisins hafi verið nauðsynleg, í þriðja lagi að rannsaka hvort 

persónuafslátturinn hafi að fullu komið í stað eldri frádráttarheimilda og í fjórða lagi að 

rannsaka hvort elli- og örorkulífeyrisþegar greiði meiri skatta í dag en ef frádráttarheimildir 

hefðu haldist inni. 

Til að ná þessum markmiðum mun höfundur skoða aðdraganda að upptöku 

staðgreiðslukerfisins, rök þau sem lágu að baki einföldunar á skattlagningu einstaklinga, 

markmið og hlutverk skatta, þróun frádráttarheimilda einstaklinga og persónuafsláttar frá 

upptöku staðgreiðslukerfisins til dagsins í dag. Þá mun höfundur einnig leitast við að gera 

nokkurn samanburð við danskan rétt. 

Ritgerð þessi er því þannig uppbyggð að í fyrsta þætti verður farið yfir söguleg atriði og 

aðdragandann að upptöku staðgreiðslukerfisins, rakin verður þróun skatta 1921 til 1981 og 

komið inn á markmið og hlutverk skatta. Í öðrum þætti verða skoðuð rök að baki einföldunar 

á skattlagningu einstaklinga og fjallað um upptöku staðgreiðslunnar og niðurfellingu flestra 

frádráttarheimilda einstaklinga. Í þriðja þætti verður skoðuð þróun frádráttarheimilda 

einstaklinga og persónuafsláttar frá upptöku staðgreiðslukerfisins til dagsins í dag og leitast 

verður við að svara því hvort persónuafsláttur hafi komið að fullu í stað eldri 

frádráttarheimilda. Í fjórða þætti verða svo skoðaðar núgildandi frádráttarheimildir 

tekjuskattslaganna sem og danskur réttur. 
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Við vinnslu rannsóknarinnar mun höfundur styðjast við hina lögfræðilegu aðferðarfræði, 

rannsaka lagaákvæði tekjuskattslaga, staðgreiðslulaga og laga um tekjustofna sveitarfélaga og 

reglugerðir byggðar á þeim sem og undirbúningsgögn löggjafans. Einnig verður stuðst við 

önnur lögskýringargögn, s.s. fræðirit. Fyrst og fremst verður leitast við að beita hinni 

lögfræðilegu aðferð en ekki verður komist hjá því að líta til þess hvaða réttur ætti að gilda í 

ljósi umfjöllunarefnis. 
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I. þáttur – söguleg atriði og aðdragandi að upptöku 
staðgreiðslukerfis - frá lögum nr. 74/1921 til laga nr. 

75/1981 

2 Skattar 

Hið opinbera gegnir veigamiklu hlutverki í flestum hagkerfum nútímans. Helsta markmiðið 

með opinberri skattheimtu er að afla fjár fyrir ríki og sveitarfélög til að halda uppi ýmiss 

konar þjónustu og til að byggja upp innviði landsins en einnig til að hafa áhrif á 

tekjudreifingu og stýra nýtingu þeirra gæða sem hagkerfi ráða yfir. Meginhlutverk 

skattkerfisins er að tryggja stjórnvöldum tekjur í samræmi við útgjöld sem ákveðin hafa verið 

og stuðla þannig að jafnvægi í ríkisbúskapnum.
1
 Aðalmarkmið skatta er þannig að afla fjár til 

opinberrar þjónustu og framkvæmda í almenningsþágu en einnig til jöfnunar á tekjum og 

niðurgreiðslu á vörum og þjónustu. Einnig má nota skatta til að skapa stöðugleika í 

efnahagslífinu, til verndar ýmiss konar starfsemi og heilbrigði manna og umhverfis svo 

eitthvað sé nefnt.
2
 

Tekjuskattur er lagður á tekjur og því skiptir miklu máli hvernig skattskyldar tekjur eru 

skilgreindar í skattalögum. 

2.1 Tekjuhugtakið 

2.1.1 Tekjur 

Í 7. gr. núgildandi tekjuskattslaga nr. 90/2003, með áorðnum breytingum (hér eftir tskl.) eru 

skattskyldar tekjur skilgreindar. Tekjur eru þar flokkaðar í A, B og C tekjur, þ.e. laun og því 

um líkar tekjur sbr. A lið, rekstrartekjur sbr. B lið og fjármagnstekjur sbr. 1.-8. tl. C liðar. 

Mismunandi skattlagningarreglur gilda svo um tekjuflokkana eftir því sem nánar er kveðið á 

um annars staðar í tekjuskattslögunum. Helstu undanþágur frá skattskyldu tekna er að finna í 

28. gr. tskl. sem ber yfirskriftina „Hvað ekki telst til tekna“. 

                                                 

1
 Íslenska skattkerfið: Samkeppnishæfni og skilvirkni. (2008). Bls. 11. 

2
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 26. 
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Nauðsynlegt er að hafa það í huga að orðið tekjur í íslensku máli getur haft tvenns konar 

merkingu, annars vegar brúttótekjur og hins vegar nettótekjur. Brúttótekjur eru tekjur án 

nokkurs frádráttar en nettótekjur eru tekjur að frádregnum þeim heildarkostnaði sem gekk á 

árinu til að afla þeirra. Miðað er við brúttótekjuhugtakið í núgildandi tskl. sbr. þó 

undantekningu frá því hvað varðar söluhagnað skv. 8. tl. C liðs.
3
  

Aðalákvæðið um leyfilega frádrætti frá tekjum manna utan rekstrar er að finna í 30. gr. 

núgildandi tskl. Tekjuskattur leggst svo á tekjuskattsstofn, þ.e. skattskyldar tekur að 

frádregnum leyfilegum frádráttum. Frá tekjuskatti dregst síðan persónuafsláttur. Sjá 61. og 66. 

gr. tskl. 

2.1.1.1 Þröngt tekjuhugtak og keldukenning 

Margar tekjukenningar eru til en í meginatriðum má skipta þeim í þröngar og rúmar 

tekjukenningar, eftir því hvaða gæði eru talin skapa greiðslugetu annars vegar og hins vegar 

hvenær nota megi gæðin til neyslu. 

Tekjukenningar sem byggja á hinu þrönga tekjuhugtaki undanskilja ákveðin gæði skatti. 

Skoski hagfræðingurinn Adam Smith var einna fyrstur til að skilgreina tekjur og samkvæmt 

kenningu hans voru tekjur manna þær sömu og tekjur þjóðar, fyrst og fremst mælikvarði á 

þau gæði sem unnt var að nota til neyslu eða sparnaðar á árinu án þess að eignir manns 

rýrnuðu. Það er hvers konar nettó afrakstur af vinnu, rekstri og eignum sem aflað er á árinu og 

er hægt að nota til neyslu eða sparnaðar án eignarýrnunar. Hins vegar eru eignayfirfærsla og 

eignahagnaður ekki tekjur. Ágóða- og arðtekjuskattar sem reiknaðir voru af hagnaði af rekstri, 

þar með töldum launum og reglubundnum arði af eignum, er náskyldir þessu tekjuhugtaki en 

það lá þannig til grundvallar fyrstu tekjuskattslögunum hér á landi nr. 21/1877. Voru þessir 

ágóða- eða arðskattar undanfari almenna tekjuskattsins. 

Almenni tekjuskatturinn á uppruna sinn í Þýskalandi en hann byggðist á uppsprettu- eða 

lindarkenningunni, sem Ásmundur Vilhjálmsson kýs einnig að kalla keldukenningu, en 

samkvæmt kenningunni voru tekjur upprunnar í sérstökum uppsprettulindum og einungis 

varanlegar lindir, sem gáfu af sér reglubundnar tekjur gátu verið tekjulindir. Helstu 

tekjulindirnar voru vinna, rekstur og eignir og skatturinn var reiknaður af hinu reglulega og 

stöðuga uppstreymi þeirra, þ.e. launum, hagnaði og arði. Hins vegar voru óreglubundnar 
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tekjur t.d. arfur, gjafir, vinningar o.fl. eða einstök eignasala undanþegnar skatti þar sem þær 

voru fyrst og fremst notaðar til fjárfestinga en sköpuðu ekki greiðslugetu. 

Um útgjöld gilti samsvarandi takmörkun. Draga mátti frá tekjum þau gjöld er snertu öflun 

hinna reglubundnu tekna. Óheimilt var að draga kaup á tekjulind frá tekjum nema sem 

fyrningu og sama gilti um endurbætur en kostnaður sem efnt var til í því skyni að tryggja og 

viðhalda tekjustreyminu var hins vegar frádráttarbær rekstrarkostnaður. 

Við ákvörðun á skattstofni manna voru einkum notaðar tvær aðferðir, almenn aðferð og 

tekjukelduaðferð. Hagnaður og tap af öllum tekjulindum manna var gerður upp í einu lagi og 

skattur svo reiknaður af mismuninum samkvæmt almennu aðferðinni en samkvæmt 

tekjulindaraðferðinni reiknaðist skattur einungis af samanlögðum hagnaði tekjukeldnanna og 

almennt var því óheimilt að draga tap af einni tekjukeldu frá hagnaði af annarri ef það var 

ekki sérstaklega heimilað í lögum.
4
 

2.1.1.2 Rúmt tekjuhugtak 

Samkvæmt keldukenningunni lenti skattbyrðin fyrst og fremst á þeim sem öfluðu 

reglubundinna tekna. Mörgum fannst þetta óréttlátt og töldu gagnrýnendur 

keldukenningarinnar eðlilegast að allt sem unnt væri að nota til neyslu og sparnaðar á 

ákveðnu tímabili án þess að eignir skattaðila rýrnuðu á tímabilinu væri skattlagt. Þetta er hið 

rúma tekjuhugtak og er venjulega kennt við Þjóðverjann Georg von Schanz. Samkvæmt 

þessum tekjuskilgreiningum eru tekjur fyrst og fremst mælikvarði á neyslugetu manna, getu 

til að fullnægja persónulegum þörfum sínum á ákveðnu tímabili án þess að rýra eignir sínar á 

tímabilinu, tekjur eru þá skattskyldar strax og þær eru neysluhæfar án tillits til þess hvenær 

raunveruleg neysla fer fram. 

Höfðu þessar hugmyndir nokkur áhrif á setningu almennra tekjuskattslaga á Norðurlöndum 

eftir aldamótin 1900, menn  fóru sér þó mjög hægt í byrjun.
5
 

2.1.2 Tekjuskattslögin nr. 74/1921 – nettótekjuhugtak 

Til grundvallar fyrstu almennu tekjuskattslögunum 1921 lá keldukenning
6
 en það eru fyrstu 

almennu tekjuskattslögin hér á landi og voru að mestu leyti sniðin eftir dönsku 

                                                 

4
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 37-39. 

5
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 40-42. 

6
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tekjuskattslögunum. Tekjur voru skilgreindar í 8. gr. laganna og tóku einungis til 

reglubundinna tekna af varanlegum tekjulindum, svo sem vinnu, rekstri og eignum og 

tilfallandi tekna af einstökum nánar tilgreindum atvikum. Tekjuhugtak laganna var því heldur 

víðtækara en keldukenningin gerði ráð fyrir. Frá tekjunum mátti samkvæmt lögunum draga 

rekstarkostnað, það er gjöld sem gengu til þess á árinu að afla teknanna, tryggja þær og halda 

þeim við, þar með talin fyrning og vextir sem varið var til að halda við arðberandi eignum. 

Gilti þetta um allar tekjur sbr. 11. gr. laganna og var tekjuskatturinn því nettóskattur. 

Hins vegar taldist það sem skattaðili hafði sér og skylduliði sínu til framfærslu, nytsemdar og 

munaðar o.fl. ekki til rekstrarkostnaðar sbr. 11. gr. i.f. Tekjuskattsstofn var fundinn með því 

að leggja saman hagnað þeirra tekjulinda sem skiluðu gróða og draga frá tap af þeim 

tekjulindum sem skiluðu tapi. Gilti þetta um allt tap nema eignatap sem einungis mátti draga 

frá ágóða af sölu sams konar eigna á árinu sbr. e. lið 8. gr. laganna.
7
 Frá tekjuskattsstofni var 

svo dreginn sérstakur persónufrádráttur sem ætlað var að tryggja fólki lágmarksframfærslu, 

500 kr. fyrir hvern heimilisfastan mann, 1000 kr. fyrir hjón og 300 kr. fyrir börn yngri en 14 

ára og sama upphæð fyrir aðra skylduómaga.
8
 Skatturinn, sem var stighækkandi í 24 þrepum, 

reiknaðist svo af mismuninum.
9
 

Sú stefna hafði almennt rutt sér til rúms að tekinn væri upp almennur skattur sem lagður 

skyldi á allar tekjur allra stétta eftir sömu reglum og á grundvelli framtala og var þeirri stefnu 

fylgt við setningu fyrstu almennu tekjuskattslaganna. Var í meginatriðum byggt á þeim grunni 

sem lagður hafði verið með tekjuskattslögunum 1921 fram að gildistöku laga nr. 40/1978, um 

tekju- og eignarskatt.
10

 Það var ekki fyrr en 1979 sem tekinn var upp tekjukelduskattur hjá 

einstaklingum með þeim hætti að óheimilt varð að draga tap af einni keldu frá hagnaði af 

annarri. Það gildir þó ekki um atvinnurekstrartekjur.
11

 

2.2 Persónuafsláttur 

Eins og sjá má af framangreindu þá er frádráttur sem bundinn er persónu ekki nýr af nálinni í 

íslenskum skattarétti. Í eftirfarandi umfjöllun má sjá að hinn svokallaði framfærslufrádráttur 

                                                 

7
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 50-52. 

8
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Fyrra bindi. Bls. 110. 

9
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 52. 

10
 Ingibjörg Ingvadóttir. (1994). Reglur um reiknað endurgjald. Bls. 116. 

11
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 39-40. 
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tók ýmsum breytingum næstu áratugina, lengst af var um persónufrádrátt að ræða en var 

breytt 1975 í persónuafslátt eins og við þekkjum hann í dag. 

„Persónuafsláttur er hluti af tekjuskattskerfi einstaklinga. Með persónuafslætti er átt við 

sérstakan afslátt af tekjuskatti [...] einstaklinga. Upphæðin er föst krónutala og myndar 

svonefnd skattleysismörk. [...]“
12

 

Um persónuafslátt gilda ákvæði 67. gr. A í núgildandi tekjuskattslögum. 

2.2.1 Frá persónufrádrætti til persónuafsláttar 

Með tekjuskattslögunum 1921 varð grundvallarbreyting á skattahugtakinu. Skattþrep komu 

inn og fór tekjuskatturinn stighækkandi. Greiddur var 1% skattur af tekjum undir 1000 kr. og 

25% skattur af 900 þúsund kr. tekjum. Draga skyldi frá ýmsan rekstrarkostnað, s.s. 

lífeyrisiðgjöld, líftryggingagjöld, auk vaxtagjalda af skuldum áður en tekjuskatturinn var 

reiknaður en hér skiptir þó mestu að upp var tekinn persónufrádráttur
13

 sem átti eftir að sæta 

stöðugri endurskoðun næstu árin og áratugina.  

Sættu skattstiginn og persónufrádráttur gagngerri endurskoðun 1923 og var skattstiginn þá 

gerður mun brattari en áður, var þá 26% skatti náð við 100 þúsund kr. tekjur í stað 25% við 

900 þúsund kr. áður og persónufrádráttur vegna barna aukinn úr 300 kr. í 500 kr. 

Persónufrádráttur hjóna með tvö börn varð 2000 kr. í stað 1600 kr. og væru þau þrjú voru þau 

skattlaus með öllu. Einnig skyldi draga frá greiðslur í útsvar og tekju- og eignarskatt áður en 

skatturinn var lagður á. Fram kom í umræðum á þinginu að árslaun verkamanna í Reykjavík 

væru um 2500 krónur. Haustið 1934 var lagt fram nýtt frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt 

sem varð að lögum í desember 1934. Skattstiginn hækkaði um 16% til jafnaðar og heimilt var 

að innheimta skatta ársins með 10% álagi. Var því hækkunin um 25%. Persónufrádrætti var 

breytt nokkuð, sami frádráttur gilti ekki alls staðar á landinu og það fór eftir því hvar á 

landinu hjón bjuggu hvort þau hefðu tvöfaldan frádrátt einstaklings. Barnaafsláttur hélst hins 

vegar sami og áður eða 500 kr. fyrir hvert barn en miðað var við sextán ára aldur í stað fjórtán 

ára áður. Einnig kom inn heimild til handa yfirskattanefnd, að undirlagi undirskattanefnda, að 

heimila persónufrádrátt allt að 500 kr. fyrir ættingja og vandamenn sem vitað var að skattþegn 

hafði á sínu framfæri. Árið 1954 var hins vegar hætt að miða persónufrádráttinn við 
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 Ríkiskassinn. http://www.rikiskassinn.is/ordskyringar/ 

13
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búsetustað og 1960 verður svo grundvallarbreyting á skattkerfinu. Börn innan 16 ára aldurs 

voru ekki lengur sjálfstæðir skattgreiðendur og tekjur þeirra voru taldar með tekjum foreldra. 

Persónufrádrátturinn var stóraukinn og varð frádrátturinn 50 þúsund kr. fyrir einstakling, 70 

þúsund fyrir hjón og 10 þúsund kr. fyrir hvert barn. Það er svo 1975 sem orðið 

persónuafsláttur kemur inn í skattalögin í stað persónufrádráttar.
14

 

2.2.2 Persónufrádráttur eða persónuafsláttur? 

Grundvallarmunur er á persónufrádrætti og persónuafslætti. Ekki var því eingöngu um 

orðalagsbreytingu að ræða í skattalögunum 1975. Njóti einstaklingur persónufrádráttar þá 

reiknast skattur af mismuni á tekjuskattsstofni og persónufrádrætti
15

 en hins vegar er 

persónuafsláttur afsláttur á skatti, þ.e. þegar tekjuskattur hefur verið reiknaður af 

tekjuskattsstofni er dreginn frá persónuafsláttur og einstaklingur greiðir mismuninn
16

. 

Fyrst var því almennur persónuafsláttur lögtekinn með lögum nr. 11/1975, um ráðstafanir í 

efnahagsmálum, og kom hann í stað fjölskyldufrádráttar og skattaafsláttar sem hafði verið 

lögtekinn með lögum nr. 10/1974, um skattkerfisbreytingu.
17

 Fram kemur í athugasemdum 

við frumvarpið að öll barnaívilnun til framfæranda barns, þ.e. fjölskyldubætur, 

persónufrádráttur vegna barna og afsláttur frá tekjuskatti vegna barna væru sameinuð í einn 

afslátt, barnabætur. Við þessa breytingu varð barnaívilnun óháð tekjum en hafi hins vegar 

vaxið með tekjum. Einnig var persónufrádrætti hjóna og einhleypinga breytt í persónuafslátt 

sem einungis nýttist til greiðslu á tilteknum opinberum gjöldum. Persónuafslátturinn af 

útsvari var hækkaður um 50%. Persónuafslátturinn var breytilegur eftir því hvort um 

einstakling, hjón eða einstætt foreldri var að ræða. Með lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og 

eignarskatt, var hins vegar tekinn upp einn samræmdur persónuafsláttur fyrir alla eldri en 16 

ára og heimilt varð að millifæra ónýttar eftirstöðvar á milli hjóna og sambýlisfólks.
18

 

                                                 

14
 Sjá til hliðsjónar: Jóhannes Hraunfjörð Karlsson. (Ágúst 2007). Persónufrádráttur eða persónuafsláttur. Bls. 

10-12. 
15

 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 51. 
16

 Sjá til hliðsjónar: Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1995) Skattaréttur 3. Bls. 557. 
17

 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1995). Skattaréttur 3. Bls. 557. 
18

 Frumvarp til laga um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í 
þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara, þskj. 396, 204. mál, 96. lögþ. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/dba-
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malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&ti
mi= [Sótt á vefinn 12.2.2014] 
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Upphaflega var persónuafsláttur tiltölulega lágt hlutfall af tekjum en með afnámi ýmissa 

frádráttarliða var hann hækkaður smám saman, síðast við upptöku staðgreiðslulaga. 

Persónuafslátturinn er því í raun samsettur úr tveimur þáttum, þ.e. framfærslulágmarki og 

ýmsum brottfelldum frádráttarliðum.
19

 

2.3 Krafa um upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda 

Stóran hluta 20. aldarinnar voru uppi kröfur um að staðgreiðslukerfi yrði tekið upp í stað 

eftirágreiddra skatta en flókið skattkerfi stóð lengi vel í vegi fyrir þeirri framkvæmd og við 

upptöku tekjuskattslaganna 1978 var reiknað með því að tekjuskattur yrði staðgreiddur. Af 

því varð hins vegar ekki fyrr en 1. janúar 1988.  

2.3.1 Fyrstu hugmyndir um upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda 

Ekki er hægt að fullyrða neitt um það hvenær hugmyndir um staðgreiðslu opinberra gjalda 

hafi borið fyrst á góma á Íslandi. Hins vegar er ljóst að á fjórða áratug 20. aldar var nokkrum 

sinnum samþykkt á aðalfundum Félags járniðnaðarmanna í Reykjavík áskorun á stjórnvöld að 

taka upp staðgreiðslu. Á nýju ári væru launin kannski mun minni en í fyrra og því væri það 

launþegum óhagstætt að greiða skatta eftir á af launum liðins árs. Athyglisvert er að ekki var á 

þessum tíma búið að taka upp staðgreiðslukerfi í nálægum löndum. Það var svo árið 1947 að 

Sigurbjörn Þorbjörnsson, sem nýlega hafði lokið námi við viðskipta- og skattfræði í 

Bandaríkjunum, kynnti staðgreiðslukerfið sem hann hafði kynnst vestra fyrir Skattamálanefnd 

Alþingis. Hvatti hann til þess að kerfið yrði tekið upp en ekki fékk tillaga hans neinn 

hljómgrunn. Hins vegar var samþykkt ályktun, þremur árum síðar, á 13. þingi BSRB, þar sem 

krafist var þess að staðgreiðslukerfi yrði tekið upp. Eftir því sem næst verður komist bar 

staðgreiðslu opinberra gjalda hins vegar fyrst á góma af einhverri alvöru í sölum Alþingis í 

mars 1954 við umræður um breytingar á tekjuskattslögum.
20

  

2.3.2 Tilraunir til upptöku staðgreiðslukerfis á sjöunda áratugnum 

Í byrjun sjöunda áratugarins var upptaka staðgreiðslukerfis meðal hugmynda 

Viðreisnarstjórnarinnar og var Sigurbjörn Þorbjörnsson, þá nýráðinn ríkisskattstjóri, settur í 

það sumarið 1962 að kanna möguleika á að taka upp staðgreiðslukerfi. Í kjölfar þess var 

                                                 

19
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1995). Skattaréttur 3. Bls. 557-558. 
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ákveðið að málið yrði kannað nánar og næstu tvö ár var undirbúningur staðgreiðslukerfis 

meðal helstu verkefna ríkisskattstjóra. Í mars 1963 var borin upp fyrirspurn á Alþingi um það 

hvenær staðgreiðsla yrði tekin upp og taldi Gunnar Thoroddsen þáverandi fjármálaráðherra að 

það gæti orðið um áramótin 1965-1966. Þegar leið á árið 1966 kom í ljós að málið var 

flóknara og vandasamara en menn höfðu talið og um margar leiðir að velja. Kom fram í 

tveimur skýrslum frá Sigurbirni Þorbjörnssyni að ljóst væri að ekki væri hægt að koma á nýja 

kerfinu nema að ýmsum atriðum í skattalögunum væri breytt fyrst. Upptaka staðgreiðslu væri 

mun flóknari en gert hafði verið ráð fyrir. Skipuð var sjö manna nefnd til að „gera tillögur um, 

með hvaða hætti og á hvaða grundvelli lögfesta eigi staðgreiðslukerfi opinberra gjalda hér á 

landi, með hliðsjón af undirbúningsathugunum ríkisskattstjóra.“ Nefndin var beðin um að 

hraða störfum sínum þannig að hægt væri að taka ákvörðun um hugsanlega staðgreiðslu á 

yfirstandandi þingi en fljótlega kom í ljós að það var of mikil bjartsýni og horfið var frá því 

að taka upp staðgreiðslu í byrjun árs 1967. Nefndin hélt þó áfram störfum sínum og í skýrslu 

sem nefndin skilaði fjármálaráðherra í mars 1967 kom fram að málið yrði að skoða enn frekar 

og að ýmsar breytingar væru nauðsynlegar áður en hægt væri að lögfesta staðgreiðslukerfi 

opinberra gjalda.
21

 

2.3.2.1 Opinber gjöld á sjöunda áratugnum 

Fram kom í fyrrnefndri skýrslu að kerfið skyldi ná til 19 opinberra gjalda og að auki, að 

takmörkuðu leyti, til eignarskatts og eignarútsvars. Á þessum árum var íslenska skattkerfið 

frábrugðið kerfum flestra annarra landa þar sem beinir skattar og gjöld voru ekki miðuð við 

tekjur og nefskattar voru mjög mikilvægir. Því var talið að of skammt væri gengið að láta 

kerfið einungis ná til tekjuskatta, ekki væri hægt að undanskilja nefskatta þar sem verulegur 

hluti opinberra gjalda fælust í þeim og það myndi skapa óánægju skattþegnanna að þurfa að 

greiða þau gjöld eftirá í viðbót við staðgreiðsluna.
22

 

2.3.2.2 Ólafsnefndin 

Önnur nefnd, svokölluð Ólafsnefnd, var skipuð í kjölfarið er halda átti áfram athugunum á því 

hvort hagkvæmt væri að taka upp staðgreiðslukerfi. Skilaði hún skýrslu í janúar 1970 en við 

skoðun stjórnmálamanna á skýrslunni þótti hún sýna enn betur hversu flókið málið var. Var 

                                                 

21
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 156-159. 

22
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 162. 
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m.a. lagt til í skýrslunni að samtals 20 gjöld yrðu í staðgreiðslunni og bent á að nauðsynlegt 

væri að stofn sem reikna bæri af skatt og útsvar væri hinn sami. Eins að fækka yrði 

útsvarsstigum sveitarfélaga og lögbinda einn ákveðinn tekjuútsvarsstiga með heimild til 

frávika að hámarki 10%. Skattkerfið var því flóknara en svo að hægt væri að koma á skilvirku 

og traustu staðgreiðslukerfi á auðveldan hátt, m.a. vegna margra skattstiga og frádráttarliða. 

Tafðist málið því enn.
23

 

2.4 Endurskoðun skattkerfisins og áframhaldandi tilraunir til upptöku 

staðgreiðslukerfis 

Það var því ljóst að ef taka ætti upp staðgreiðslukerfi þá yrði fyrst að leggjast í þá vinnu að 

einfalda skattkerfið. 

Þegar ríkisstjórn Ólafs Jóhannessonar tók við völdum í júlí 1971 var í málefnasamningi 

ákvæði um endurskoðun tekjuöflunarleiða ríkisins og skattkerfisins. Skipaðar voru þrjár 

nefndir í þeim tilgangi að einfalda skattkerfið. Áður en þær höfðu skilað áliti voru samþykkt 

frumvörp ríkisstjórnarinnar um breytingar á tekjuskattslögunum og lögum um tekjustofna 

sveitarfélaga en með lögunum voru meðal annars nefskattar afnumdir, eignaútsvör felld niður 

og 10% útsvar kom í stað stighækkandi skattstiga. Breytingar þessar voru liður í því, að sögn 

fjármálaráðherra, að greiða götu staðgreiðslukerfis og þegar nefndarálit hefðu borist yrði 

verkið klárað.
24

 

Það var hins vegar ekki fyrr en 17. apríl 1978 að lagt var fram á Alþingi frumvarp til laga um 

staðgreiðslu opinberra gjalda. Var hið fyrirhugaða staðgreiðslukerfi kynnt þannig að það væri 

að vestur-þýskri og bandarískri fyrirmynd.
25

 Gert var ráð fyrir því í frumvarpinu að 

staðgreiðsla væri bráðabirgðagreiðsla á opinberum gjöldum á tekjuári. Auk 13 gjalda, þ.e. 

tekjuskatts, álags á tekjuskatt skv. ákvæðum laga um Húsnæðismálastofnun ríkisins, útsvars, 

kirkjugarðsgjalds, sóknargjalds, launaskatts, lífeyris- og slysatryggingagjalda, 

atvinnuleysistryggingagjalds, iðnaðargjalds, aðstöðugjalds, iðnlánasjóðsgjalds, 

iðnaðarmálagjalds og landsútsvars, átti staðgreiðsla einnig að ná til greiðslu orlofsfjár og 

skyldusparnaðar. Gjaldskyldu launþega skyldi miða við lok þess almanaksárs sem færi næst á 

                                                 

23
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 169. 

24
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 172-174. 

25
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 174. 
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undan staðgreiðsluári. Samkvæmt frumvarpinu átti staðgreiðsla að ná bæði til launþega og 

atvinnurekenda.
26

  

Skemmst er frá að segja að frumvarp þetta hlaut ekki brautargengi á Alþingi enda varði 

þáverandi fjármálaráðherra, Matthías Á. Mathiesen, drjúgum tíma í framsöguræðu sinni í að 

vekja athygli á göllum staðgreiðslukerfisins.
27

 Hins vegar voru ný lög um tekjuskatt og 

eignarskatt nr. 40/1978 samþykkt í maí sem fólu í sér miklar breytingar.
28

 

2.4.1 Lög nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt 

Tekjuskattslögin 1978 fólu m.a. í sér miklar breytingar á frádráttarheimildum einstaklinga. 

Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að lögin séu liður í heildarendurskoðun á 

tekjuöflun ríkisins sem eigi sér langan aðdraganda
29

 en endurskoðunin hafði hafist 1969, 

vegna inngöngu Íslands í Fríverslunarbandalag Evrópu, EFTA 1970. Átti að gera skattana að 

virkara stjórntæki í efnahagslífinu en með sameiningu skatta væri auðveldara að stjórna 

þenslu og samdrætti, innheimta og skatteftirlit yrðu betri með sameiningu skatta og 

skattkerfið yrði einfaldara, öruggara og réttlátara þar sem tekið væri mið af raunverulegri 

greiðslugetu manna. Í því markmiði var tekjuhugtakið rýmkað og, eins og áður er getið, 

tekinn upp tekjukelduskattur hjá einstaklingum. Frádráttur frá launatekjum var takmarkaður 

við tiltekna kostnaðarliði og samsköttun hjóna breytt í takmarkaða sérsköttun. Einn 

samræmdur skattafsláttur var tekinn upp fyrir alla 16 ára og eldri.
30

 

Meðal mikilvægra frádráttarliða sem felldir voru niður voru 50% af launatekjum útivinnandi 

eiginkvenna og liðir sem tengdust íbúðarhúsnæði skattaðila til eigin þarfa. Húsaleiga taldist 

ekki lengur til tekna en jafnframt var felld niður frádráttarheimild vegna fasteignagjalda, 

viðhaldskostnaðar og fyrningar húsnæðis. Ýmsir aðrir frádráttarliðir voru einnig felldir niður, 

                                                 

26
 Frumvarp til laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. þskj. 601, 283. mál, 99. lögþ. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=283&sklnr=601&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&
malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&ti
mi= [Sótt á vefinn 18.2.2014] 
27

 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 176. 
28

 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 175-176. 
29

 Frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt. þskj. 600. 282. mál, 99. lögþ. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/dba-

bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=

&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2

=&timi= [Sótt á vefinn 18.2.2014] 
30

 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 52. 

http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=283&sklnr=601&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=283&sklnr=601&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=283&sklnr=601&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=283&sklnr=601&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
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m.a. frádráttur að námi loknu vegna námskostnaðar eftir 20 ára aldur og sjúkra- og 

slysadagpeninga, kostnaður við öflun bóka, verkfærakostnaður, leikarafrádráttur, 

flugfreyjufrádráttur og messusöngsfrádráttur. Hins vegar var tekið upp það nýmæli að 

skattaðila væri heimilt að reikna sér til frádráttar 10% af launatekjum sínum í stað frádráttar 

vegna lífeyrissjóðsiðgjalda, iðgjalda af lífsábyrgð, iðgjalda til stéttarfélaga, sjúkra- og 

styrktarsjóða, vaxtagjalda og gjafa til menningarmála.
31

  

Lögin tóku gildi 1. janúar 1979 en komu til framkvæmda við álagningu skatta á árinu 1980 

vegna tekna á árinu 1979.
32

 

2.5 Frádráttarreglur við gildistöku tskl. nr. 40/1978 

Fram að gildistöku tekjuskattslaganna 1978 voru almennar frádráttarreglur fyrir 

atvinnurekendur og einstaklinga í grundvallaratriðum eins. Báðir gátu dregið frá tekjum 

sínum þann rekstrarkostnað sem fór til að afla teknanna, halda þeim við og tryggja, vexti og 

venjulega fyrningu o.fl. en eftir gildistöku laganna var einungis heimilaður frádráttur frá 

launatekjum einstaklinga sem bundinn var við tiltekna kostnaðarliði sem nánar voru 

tilgreindir í 30. gr. laganna. Enn gilti þó nettótekjureglan varðandi aðrar tekjur einstaklinga en 

þó gat frádráttarbær kostnaður aldrei numið hærri fjárhæð en tekjur þær sem hann gekk til að 

afla. Heimilt var þó að draga vaxtagjöld umfram vaxtatekjur frá heildartekjum ef um var að 

ræða vexti af lánum sem tekin voru til byggingar eða kaupa á íbúðarhúsnæði til eigin nota.
33

 

Áframhaldandi tilraunir til upptöku staðgreiðslukerfis 

Ekki var gefist upp við að reyna að koma á staðgreiðslukerfi og 1980 var Sigurbirni 

Þorbjörnssyni, ríkisskattstjóra, falið að endurskoða staðgreiðslufrumvarpið frá árinu 1978. 

Endurskoðað frumvarp var lagt fram í nóvember 1980, sem var í grundvallaratriðum eins og 

hið gamla þó svo að víða væri um orðalagsbreytingar að ræða. Ekki var mikil ánægja með 

frumvarpið og þótti það ekki nægjanlega vel unnið. ASÍ sem hafði lengi barist fyrir upptöku 

                                                 

31
 Árni Kolbeinsson. (1978). Nýju skattalögin. Bls. 125-126. 

32
 Frumvarp til laga um tekjuskatt og eignarskatt. þskj. 600. 282. mál, 99. lögþ. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&
malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&ti
mi= [Sótt á vefinn 18.2.2014]. 
33

 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 54. 

http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=99&naestu=&malnr=282&sklnr=600&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
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staðgreiðslukerfis og hafði þá kröfu til að mynda uppi í tengslum við samninga á 

vinnumarkaði leist svo illa á frumvarpið að það felldi niður kröfu sína um staðgreiðslu.
34

 

Hins vegar voru, á næstu árum, gerðar ýmsar breytingar á tekju- og eignarskattslögunum.  

2.5.1 Lög nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt 

Með lögum nr. 7/1980 var tekjuhugtakið rýmkað og felld á brott upprunaviðmiðun 

kelduhugtaksins í niðurlagi tekjuskilgreiningar. Skipti þá uppruni teknanna ekki lengur máli 

eða hvort þær væru reglulegar eða tilfallandi. Einnig var hugtakinu „gæði“ bætt við 

upptalningu tekjuskilgreiningarinnar og til að taka af öll tvímæli um að upptalning 7. gr. á 

skattskyldum tekjum væri ekki tæmandi var nýjum tölulið, 9. tl. C liðs, bætt við.
35

 Þar segir: 

„Sérhverjar aðrar tekjur eða ígildi tekna sem eigi eru sérstaklega undanskildar í lögum þessum 

eða sérlögum.“  

Sú meginregla var sett að vaxtatekjur manna utan rekstrar kæmu ekki til skattlagningar og að 

vaxtagjöld væru almennt ekki frádráttarbær hjá einstaklingum. Þó þótti ljóst að afnám 

frádráttarins kæmi til með að skapa gífurlega erfiðleika hjá þeim sem væru að komast yfir 

eigið húsnæði eða ættu það eftir. Því var talið rétt að þrátt fyrir meginregluna væru vaxtagjöld 

frádráttarbær vegna öflunar eigin húsnæðis að uppfylltum vissum skilyrðum.
36

 Einnig bættist 

við ný málsgrein 3. mgr. við 30. gr. laganna sem heimilaði frádrátt hefði maður beinan 

kostnað við öflun annarra tekna en launatekna. 

Svo virðist sem nokkurrar óánægju hafi gætt á meðal iðnmenntaðra með niðurfellingu 

heimildar til frádráttar vegna verkfærakostnaðar þeirra, sbr. tekjuskattslögin 1978, og í 

tengslum við kjarasamninga í október 1980 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu þar sem því var 

m.a. heitið að fjármálaráðherra beitti sér fyrir því að kostnaður launþega í löggiltum 

iðngreinum vegna kaupa á handverkfærum yrði frádráttarbær frá tekjum. Í framhaldi af því 

                                                 

34
 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 177. 

35
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 53. 

36
 Frumvarp til laga nr. 7/1980, um breyting á lögum nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt. þskj. 46, 44. mál, 

102. lögþ. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=102&naestu=&malnr=44&sklnr=46&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&m
alteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
= [Sótt á vefinn 19.2.2014]. 
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http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=102&naestu=&malnr=44&sklnr=46&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi


 

15 

 

voru samþykkt lög nr. 2/1981, þar sem kveðið var á um að kostnaður vegna handverkfæra, er 

launþegar í löggiltum iðnum þyrftu að leggja sér til vegna starfs síns, væri frádráttarbær.
37

  

Það var svo með lögum nr. 25/1981 að inn kom heimild til að draga frá helming greiddrar 

húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Engar skýringar er að finna í 

athugasemdum með frumvarpinu hvers vegna ákveðið var að heimila þennan frádrátt.
38

 Hins 

vegar höfðu til að mynda Leigjendasamtök, sem störfuðu á þessum tíma, gagnrýnt að 

fasteignaeigendur þyrftu einungis að greiða hluta af sínum kostnaði við kaup eða byggingu 

meðan leigjendur greiddu fullan húsnæðiskostnað.
39

 Kom fram á blaðamannafundi sem 

Ragnar Arnalds, þáverandi fjármálaráðherra, hélt til að kynna frumvarpið að vonir stæðu til 

þess að þessar breytingar stuðluðu að því að húsaleiga yrði betur framtalin.
40

 Einnig kom aftur 

inn í lögin ákvæði þess efnis að hægt væri að draga frá tekjum kostnað vegna náms eftir 20 ár 

aldur.
41

  

Meginmál framangreindar breytingalaga var svo fellt inn í tskl. nr. 40/1978 og þau gefin út 

sem tskl. nr. 75/1981. 

Samantekt I. þáttar 

Ljóst er aðalmarkmið skatta er að afla fjár til opinberrar þjónustu og framkvæmda í 

almenningsþágu.  

Við upptöku fyrstu tekjuskattslaganna 1921 var byggt á keldukenningunni þar sem hagnaður 

og tap af öllum tekjulindum var gerður upp í einu lagi og skattur reiknaður af mismuninum. 

Frá tekjum mátti draga frá þann kostnað sem varð til við að afla teknanna og að tryggja þær. 
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Upphaflega voru því einungis nettótekjur skattlagðar og var þar mörkuð stefna sem hélst í 

meginatriðum allt fram að gildistöku tekjuskattslaganna 1978 þegar einstaklingum varð 

óheimilt að draga tap af einni keldu frá hagnaði af annarri. 

Eftir að lög nr. 40/1978 tóku gildi greiddu einstaklingar ekki lengur hreinan nettóskatt af 

launatekjum sínum, sú grundvallarbreyting var gerð að frádráttarheimildir voru takmarkaðar 

við tiltekna kostnaðarliði sem voru tæmandi taldir í lögunum og má því segja að með 

lögunum hafi hafist sú þróun, sem lauk með lögum nr. 49/1987, að einstaklingar greiddu 

nánast brúttóskatt af launatekjum sínum. 

Ákvæði um persónufrádrátt í tekjuskattslögunum 1921 var ætlað að tryggja 

lágmarksframfærslu og má segja að í grundvallaratriðum er sama grunnhugsun að baki þess 

persónuafsláttar sem er við líði í dag, þ.e. honum er ætlað að tryggja lágmarksframfærslu þrátt 

fyrir að útfærsla persónuafsláttar sé með allt öðrum hætti þar sem hann dregst frá reiknuðum 

skatti en er ekki dreginn frá tekjuskattsstofni.
42

 

Íslendingar virðast hafa verið fljótir að átta sig á kostum staðgreiðslu opinberra gjalda, 

sveiflur í tekjum milli ára urðu þess valdandi að óhagstætt var að greiða skatta eftir á af 

launum liðins árs og á fjórða áratug síðustu aldar fóru stjórnvöldum að berast áskoranir um að 

taka upp staðgreiðslu. Það var hins vegar ekki fyrr en í byrjun sjöunda áratugar að farið var af 

alvöru að kanna möguleika á upptöku slíks kerfis. Á árunum 1962 – 1978 voru nokkrar 

nefndir skipaðar í þeim tilgangi að undirbúa upptöku staðgreiðslu en fljótlega kom í ljós að 

skattkerfið var mjög flókið og all frábrugðið því sem gerðist í nágrannalöndum okkar. 

Nefskattar voru mjög fyrirferðarmiklir í skattkerfinu, til að mynda var gert ráð fyrir 20 

gjöldum í staðgreiðslu í skýrslu nefndar 1970, og fólst verulegur hluti opinberra gjalda í þeim. 

Einnig var útsvar sveitarfélaga í mörgum stigum sem flækti málið enn frekar. Erfiðleikum var 

því bundið að taka upp staðgreiðslu þar sem ekki nægði að kerfið næði einungis til 

tekjuskatta. 

Upptaka staðgreiðslu var því mun flóknari en gert hafði verið ráð fyrir. Fyrst varð því að 

leggjast í þá vinnu að einfalda skattkerfið og var hafist handa í upphafi áttunda áratugar. 

Tekjuskattslögum var breytt og lögum um tekjustofna sveitarfélaga, til að mynda voru 

nefskattar afnumdir og 10% útsvar kom í stað stighækkandi skattstiga, voru þær breytingar 
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liður í því að greiða götu staðgreiðslukerfis. Hins vegar var það ekki fyrr en 1978 að lagt var 

fram á Alþingi frumvarp til laga um staðgreiðslu opinberra gjalda en enn var um mikinn 

fjölda af gjöldum að ræða, 13 gjöld auk greiðslna orlofsfjár og skyldusparnaðar, sem draga 

átti inn í staðgreiðsluna. Frumvarpið hlaut ekki náð fyrir augum þingsins en eftir stóðu þær 

breytingar sem gerðar höfðu verið á þágildandi tekjuskattslögum sem gerðar höfðu verið með 

það að augnamiði að auðvelda upptöku staðgreiðslulaga. 

Á árinu 1980 var svo tekjuhugtakið rýmkað í þágildandi tekjuskattslögum og skipti þá 

uppruni teknanna ekki lengur máli, hugtakinu „gæði“ var bætt við tekjuskilgreininguna og 

tekin voru af öll tvímæli þess að upptalning á skattskyldum tekjum í lögunum væri ekki 

tæmandi. 

Ekki var full samstaða um þær breytingar sem gerðar höfðu verið með lögunum 1978. Meðal 

annars þá gætti mikillar óánægju meðal iðnmenntaðra að heimild til frádráttar vegna 

verkfærakostnaðar þeirra var felld niður og í framhaldi af kjarasamningum í október 1980 

voru, byrjun árs 1981, samþykkt lög sem heimiluðu að launþegar í löggiltum iðnum gætu 

dregið frá kostnað vegna handverkfæra sem þeir þyrftu að leggja sér til. Einnig kom inn 

breyting á árinu 1981 sem heimilaði einstaklingum utan rekstrar að draga frá helming 

greiddrar húsaleigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota.  

Markaði þetta það sem koma skyldi og voru ótal breytingar gerðar á tekjuskattslögunum fram 

að upptöku staðgreiðslu eins og komið verður inn á í næsta þætti ritgerðarinnar. 

  



 

18 

 

 

II. þáttur – rök að baki einföldun á skattlagningu 
einstaklinga, upptaka staðgreiðslu opinberra gjalda og 

niðurfelling flestra frádráttarheimilda 

3 Einföldun skattkerfisins 

Enn voru uppi kröfur um að staðgreiðsla yrði tekin upp. Ýmsar breytingar höfðu verið gerðar 

á skattkerfum margra þjóða á Vesturlöndum, voru þau einfölduð og gerð auðskiljanlegri. 

Staðgreiðslu hafði víða verið komið á og höfðu Íslendingar fylgst með þróuninni. Í apríl 1986 

skilaði nefnd, sem vann að því að kanna umfang skattsvika, Alþingi skýrslu og taldi að þar 

sem undanþágum og frádráttarliðum hefði fjölgað mjög frá setningu laganna 1978 væri 

mikilvægt að fara í einföldun á skattkerfinu.
43

 

3.1 Skýrsla nefndar um umfang skattsvika 1986 

Í skýrslu fjármálaráðherra um störf nefndarinnar, sem kannaði umfang skattsvika, kom fram 

að helstu ástæður skattsvika, að mati skýrsluhöfunda, væru: 

a. Flókið skattkerfi með óljósum mörkum milli hins löglega og ólöglega. Frádráttar- og 

undanþáguleiðir íþyngdu mjög framkvæmd skattalaga og opnuðu margvíslegar 

sniðgönguleiðir. 

b. Skattvitund almennings væri tvíbent og yrði óljósari eftir því sem einstök skattaleg 

ívilnunarákvæði einstakra hópa ykjust og skatteftirlitið versnaði. Þetta græfi undan 

réttlætiskennd skattgreiðenda. 

c. Há skatthlutföll hefðu áhrif á umfang skattsvika. Þau hvettu til nýtingar sniðgöngumöguleika 

og það þeim mun meira sem hlutföllin væru hærri. 

d. Eflaust ætti tilhneiging til lagasetningar og opinberra hafta á ákveðnum sviðum sinn þátt í 

örvun til skattsvika. 

Lagði nefndin fram tillögur til úrbóta þar sem m.a. kom fram að: 

Einfalda þyrfti skattalögin, fækka undanþágum og afnema margs konar frádráttarliði þannig 

að skattstofnar væru skýrir og afmarkaðir og greiðsluskylda auðreiknanleg. Einföldun 

skattalaga og fækkun undanþága og frádráttarliða auðveldaði öll skattskil [og stuðlaði að] 

virkara skatteftirliti. Um leið þyrfti að fækka skatttegundum og gæta þess að einstakir 

skattstofnar væru ekki ofnýttir. 
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Taldi nefndin að sigið hefði á ógæfuhliðina fyrir lög um tekjuskatt og eignarskatt frá 1978, 

undanþágum, frádráttarliðum og valkostum hefði sífellt fjölgað. Einfalda mætti lögin en hægt 

væri að koma til móts við mismunandi sérþarfir í tryggingalöggjöf, húsnæðislöggjöf og 

kjarasamningum. Fækkun frádráttarliða og niðurfelling undanþága auðvelduðu öll skattskil, 

styttu fresti og drægju úr vinnuálagi á skattstofum sem veitti þeim þá rými til að sinna betur 

endurskoðun skattframtala og rannsóknum. 

Einnig lagði nefndin til að embætti ríkisskattstjóra yrði breytt í stofnun er færi með faglega 

stjórnun og verkstjórnarvald í skattamálum á öllu landinu. Yrðu þá skattstofur í þáverandi 

mynd óþarfar og þá gæfist tækifæri til verkaskiptingar og samræmdra vinnubragða varðandi 

einstaklingsframtöl en ekki síður rekstrarframtöl.  

En svo segir í skýrslunni: „Einstaklingsframtöl eru að verulegum hluta nauðaeinföld þar sem 

10% frádrátturinn er nýttur af yfirgnæfandi meirihluta framteljenda.“
44

 

Ljóst er að í skýrslunni er dregin upp mjög svört mynd af skattsvikum og undanskotum frá 

skatti á Íslandi og var, eins og síðar verður fjallað um, helst vísað til þessarar skýrslu þegar 

rök voru færð fyrir einföldun frádráttarliða einstaklinga við upptöku staðgreiðslu, þrátt fyrir 

að í skýrslunni kæmi einnig fram að einstaklingsframtöl væru að verulegum hluta 

nauðaeinföld 

Aðilar vinnumarkaðarins fjölluðu um skýrsluna og í minnisblaði ASÍ, VSÍ og 

Vinnumálasambands samvinnufélaga frá 1986 kom fram að aðilar höfðu átt í viðræðum við 

fulltrúa fjármálaráðuneytisins um endurskoðun skattkerfisins og að lögð væri sérstök áhersla á 

eftirfarandi markmið við endurskoðun skattkerfisins: 

a. Skattar einstaklinga verði staðgreiddir, þ.e. tekjuskattur, útsvar, sjúkratryggingagjald, 

kirkjugarðsgjald, sóknargjald og framlag til Framkvæmdasjóðs aldraðra. Staðgreiðslan verði 

tekin upp í ársbyrjun 1988. 

b. Skattakerfið verði einfaldað með samruna ofangreindra skatta og afnámi frádráttarliða, en 

teknir verði upp sérstakir skattaafslættir þ.e. 

almennur afsláttur 

afsláttur vegna barna 

húsnæðisafsláttur 

sjómannaafsláttur 

c. Miðað verði við að skattleysismörk verði um 30 þúsund krónur á mánuði, að skatthlutfall 

verði aðeins eitt og að það lækki verulega frá því sem það er samanlagt að hámarki nú. 
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d. Skattaeftirlit verði hert og mannafla beint sérstaklega að eftirliti með því að óhjákvæmilegir 

frádráttarliðir vegna öflunar tekna fyrirtækja og einstaklinga séu ekki misnotaðir og að öðrum 

þeim sviðum sem aukið eftirlit er líklegt til að skila árangri. 

e. Samningsaðilum verði tryggð þátttaka í áframhaldandi undirbúningi málsins.45 

3.2 Upptaka staðgreiðslu opinberra gjalda og niðurfelling flestra frádráttarheimilda 

einstaklinga 

Árið 1986 var Skúla Eggert Þórðarsyni, yfirlögfræðingi hjá ríkisskattstjóra, falið að athuga 

hvort hægt væri að endurskoða staðgreiðslufrumvarpið sem lagt hafði verið fram 1980. Komst 

hann að þeirri niðurstöðu að réttara væri að semja nýtt frumvarp. Í kjölfarið var skipaður 

starfshópur til að gera tillögur að breytingum á skattalögunum, bar honum m.a. að kanna 

einföldun kerfisins en einnig átti starfshópurinn að íhuga upptöku staðgreiðslukerfis. Í 

nóvember og desember sama ár kom fram eindreginn vilji fulltrúa ASÍ og samtaka 

atvinnurekenda að staðgreiðsla yrði tekin upp.
46

 Á fyrstu dögum í starfi hópsins var ákveðið 

að tillögur um einföldun skattkerfisins og nauðsynlegar breytingar vegna staðgreiðslu á 

tekjuskatti einstaklinga yrðu að vera forgangsverkefni til að unnt væri að skila áliti og 

frumvarpsdrögum fyrir lok janúar 1987. 

Við gerð kjarasamninga ASÍ, VSÍ og Vinnumálasambands samvinnufélaganna í desember 

1986 höfðu skattamál verið til umræðu og sendu samningsaðilar ríkisstjórninni sérstakt 

minnisblað hinn 5. desember s.á. um breytingar í tekjuskattskerfinu. Fjármálaráðherra svaraði 

fyrir hönd ríkisstjórnarinnar með bréfi 6. desember en þar segir m.a.: 

[...] Hugmyndir þessar hafa verið athugaðar eftir því sem unnt hefur verið á skömmum tíma, 

m.a. af nefnd sem nú starfar á vegum fjármálaráðuneytisins að því verkefni að endurskoða 

tekjuskattslögin. [...] Undirbúningur slíkrar lagasetningar krefst margvíslegra athugana á áhrifum 

þessara breytinga áður en unnt er að taka endanlegar ákvarðanir um einstaka þætti. 

[...] 

Fjármálaráðuneytið mun fela nefnd þeirri, sem að framan greinir, að taka tillögur þessar til 

umfjöllunar og úrvinnslu og mun hún hafa í því efni samvinnu við aðila vinnumarkaðarins. 
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Í þeirri vinnu og því samstarfi verður lögð áhersla á að gera skattkerfið einfalt, draga úr 

möguleikum á undanskoti tekna og breikka skattgrunninn með því að draga inn í hann allar tekjur 

og tekjuígildi og fella niður frádráttarliði. 

Það svigrúm, sem þarna myndast, verður fyrst og fremst notað til að hækka skattleysismörk og 

einnig til að lækka skatthlutfall enda mun slíkt hvetja til bættra skattskila.
47

 

Átti nefndin gott samstarf við fulltrúa ASÍ, VSÍ og Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

skilaði hún hugmyndum sínum 1. febrúar 1987. Í kjölfar skýrslunnar voru á fyrstu mánuðum 

ársins 1987 lögð fram fjögur frumvörp
48

 sem miðuðu að upptöku staðgreiðslu opinberra 

gjalda. Einfalda átti kerfið til muna og lögð var áhersla á að ekki þyrfti mikinn mannafla til að 

halda utan um staðgreiðsluna.
49

 

Fór svo að farið var í gagngerar breytingar á tekjuskattskerfinu, lög um staðgreiðslu opinberra 

gjalda sett og gerðar miklar breytingar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, þar sem 

frádráttur einstaklinga utan rekstrar var að mestu afnuminn.
50

 

3.2.1 Frádráttarheimildir einstaklinga skv. tskl. fyrir breytingar 

Þegar komið var fram á árið 1987 höfðu verið gerðar 13 breytingar á tekjuskattslögunum nr. 

75/1981 og var talin brýn þörf á því að hafa gildandi ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt 

í einni heild. Lét fjármálaráðuneytið því fella inn í lögin frá 1981 þær breytingar sem gerðar 

höfðu verið á þeim og gaf út í hefti til hægðarauka fyrir þá sem ynnu við framkvæmd 

skattalaga og einnig þá er vildu kynna sér lögin um tekjuskatt og eignarskatt.
51

 

Við skoðun á tekjuskatts- og eignarskattslögunum eins og þau voru við útgáfu heftisins, sem 

miðar við skattalög þann 1. janúar 1987, kemur í ljós að um ýmsa frádráttarliði var að velja 

fyrir einstaklinga sbr. 30. gr. laganna:1. mgr. 30. gr. tskl. 

Frá skattskyldum tekjum manna utan rekstrar mátti skv. 1. mgr. 30. gr. draga eftirtalið: 
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 Frumvarp til laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, þskj. 594, 340. mál, 109. lögþ. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=
&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&t
imi= [Sótt á vefinn 19.2.2014]. 
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 Frumvörp til laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 38/1987 um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 
49/1987 um tekjuskatt og eignarskatt og lög nr. 46/1987 um gildistöku staðgreiðslu opinberra gjalda. 
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 Friðrik G. Olgeirsson. (2013). Í þágu þjóðar. Bls. 181-182. 
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 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 56. 
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 Lög nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum. 
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A. 1) Skyldusparnað manna á aldrinum 16-25 ára, 2) fargjöld vegna ferða á vegum atvinnurekenda og vegna 

langferða milli heimilis og vinnustaðar, 3) útgjöld vegna móttekins risnufjár og ökutækjastyrkja, 4) þann hluta 

hlunninda sem veittur er með fatnaði, fæði, húsnæði og öðrum hliðstæðum hætti og innifalinn er í tekjum skv. 1. 

tl. A-liðs 7. gr, 5) launatekjur sem greiddar eru embættismönnum, fulltrúum og öðrum starfsmönnum sem starfa 

hjá alþjóðastofnunum eða ríkjasamtökum, 6) kostnað vegna handverkfæra innan viss hámarks er launþegar í 

löggiltum iðngreinum þurfa að leggja sér til vegna starfs síns og einnig þeim sem hafa tekjur skv. 1. mgr. 1. tl. 

A-liðs 7. gr. af hljóðfæraleik og leggja sjálfir til hljóðfæri, 7) tekjur skv. 4. tl. A-liðs 7. gr. sem skattfrjálsar eru 

samkvæmt sérlögum eða ákvörðun fjármálaráðherra, 8) helming greiddra meðlaga með barni sem er innan 18 ára 

aldurs, þó að hámarki sömu fjárhæð og helming barnalífeyris sem greiddur er skv. 14. gr. laga um 

almannatryggingar, 9) tekjur skv. 1. tl. A-liðs 7. gr., þegar frá þeim hafa verið dregnar þær fjárhæðir sem um 

ræðir í 1.-6. tl. þessa stafliðar, sem maður hefur aflað á síðustu tólf starfsmánuðum sínum áður en hann lætur af 

störfum vegna aldurs.  

B. 1)Vaxtatekjur, afföll og gengishagnað skv. 8. gr. utan rekstrar, 2) fenginn arð sbr. 9. gr. að hámarki 10% af 

nafnverði hvers einstaks hlutabréfs eða hlutar, þó upp að vissu hámarki, 3) fé það sem fært hafði verið 

félagsmanni í félagi skv. 2. tl. 1. mgr. 2. gr. til séreignar í stofnsjóði hans á árinu, að hámarki 7% af viðskiptum 

hans utan atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi, 4) fé það sem varið var til aukningar á fjárfestingu í 

atvinnurekstri á árinu, þó einungis upp að vissu hámarki.  

C. 1)Sjómannafrádrátt, 2) 12% frádrátt af beinum tekjum sjómanna af fiskveiðum á íslenskum fiskiskipum og 

launum vegna sjómannsstarfa um borð í íslenskum skipum, 3) námsfrádrátt hjá mönnum 16 ára og eldri en 

nýttist námsmanni 20 ára eða eldri eða maka hans ekki námsfrádrátturinn meðan á námi eftir 20 ára aldur stóð, 

þá var honum heimilt að draga fjárhæð er svaraði heildarupphæð hins ónýtta námsfrádráttar frá tekjum næstu 

fimm ár eftir að námi lauk, 4) kostnað við stofnun heimilis á því ári sem gengið var í hjúskap.  

D. 1) Iðgjöld af lífeyri ef lífeyristryggingin var keypt hjá lífeyrissjóði, vátryggingarfélagi eða stofnun sem 

starfaði eftir reglum sem fjármálaráðherra samþykkti þó ekki hærri en 11% af launum sem almennt voru til 

viðmiðunar slíkum greiðslum, 2) iðgjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða og styrktarsjóða að hámarki 5% af þeim 

tekjum sem almennt voru til viðmiðunar slíkum greiðslum, 3) iðgjald af lífsábyrgð sem maður hafði keypt sér. 

E. 1) Vaxtagjöld, afföll og gengistöp skv. 2. mgr. 51. gr. að því marki sem þau væru umfram vaxtatekjur upp að 

vissu hámarki enda væru gjöldin sannanlega af skuldum sem notaðar væru til öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin 

nota eða endurbóta á því. Vaxtagjöld vegna annarra skulda en fasteignaveðlána til a.m.k. tveggja ára eða skulda 

með sjálfskuldarábyrgð til a.m.k. tveggja ára var þó einungis heimilt að draga frá tekjum: a) á næstu fjórum 

skatttárum talið frá og með kaupári eða því ári er endurbætur ættu sér stað, b) næstu sjö skattárum vegna 

nýbygginga frá og með því ári sem bygging væri hafin á eða því ári sem húsnæði væri tekið til íbúðar, 2) 

einstakar gjafir til menningarmála, vísindalegra rannsóknarstarfa, viðurkenndrar líknarstarsemi og kirkjufélaga, 

þó ekki yfir 10% af skattstofni gefanda áður en gjöfin hefur verið dregin frá honum, 3) helming greiddrar 

húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. 

2. og 3. mgr. 30. gr. tskl. 
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Í stað frádráttar skv. D- og E-liðum 1. mgr. mátti, skv. 2. mgr., að vali manns draga 10% af 

tekjum skv. 1. tl. A-liðs 7. gr. þegar dregnir höfðu verið frá tekjum frádrættir skv. 1.-6. og 9. 

tl. A-liðs. Hjón sem skattlögð voru skv. 63. gr.
52

 urðu að velja sömu frádráttarregluna. 

Frádráttur annarra en hjóna nam þó aldrei lægri fjárhæð en 64.260 kr. og lágmarksfrádráttur 

hjá einstæðum foreldrum skyldi vera 75% hærri. 

Skv. 3. mgr. gilti ákvæði 1. mgr. 1. tl. 31. gr.
53

 um beinan kostnað sem maður hafði við öflun 

annarra tekna en skv. 1. tl. A-liðs 1. mgr. 7. gr., sem ekki féllu undir atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi, eftir því sem við átti. Þó ekki ákvæði um vexti af skuldum, afföllum, 

gengistöpum og fyrningu eigna. Heimild þessi var bundin því að kostnaður hefði fallið til við 

öflunar sams konar tekna og mátti aldrei nema hærri fjárhæð en sem næmi þeim tekjum sem 

hann leyfðist til frádráttar. 

Upphæðir þær sem komu fram í 30. gr. skyldu hækka í samræmi við skattvísitölu sbr. ákvæði 

121. gr.
54

 Skattvísitala ársins 1988 var 131 stig miðað við 100 stig árið 1987 skv. 7. gr. 

fjárlaga fyrir árið 1988.
55

 

3.2.2 Frádráttarheimildir í lögum um tekjustofna sveitarfélaga 

Frádráttarheimildir einstaklinga var ekki einungis að finna í tekju- og eignarskattslögum. 

Ýmsir þeir frádráttarliðir sem heimilaðir voru til frádráttar við uppgjör á tekjuskatti voru 

einnig heimilaðir hvað varðar útsvar sbr. lög nr. 73/1980 um tekjustofna sveitarfélaga. 

Ákvæði 23. gr. þágildandi laga um tekjustofna sveitarfélaga kvað á um að draga skyldi frá 

tekjum frádrátt samkvæmt A-lið, 1. tl. B-liðar, 3. tl. C-liðar 1. mgr. og 3. mgr. 30. gr. laga nr. 

                                                 

52
 63. gr. Hjón sem samvistum eru skulu telja fram tekjur sínar sem hér segir: 1. Hvoru hjóna um sig ber að telja 

fram tekjur sínar skv. A-lið 7. gr. Frá þessum tekjum skal síðan draga frádrátt skv. A- og C-liðum 1. mgr. 30. gr. 
svo og D-lið 1. mgr. þeirrar greinar eða fastan frádrátt skv. 2. mgr. sömu greinar velji hjónin þá frádráttarreglu. 
2. Tekjur hjóna skv. C-lið 7. gr. skal leggja saman og telja til tekna hjá því hjóna sem hærri hefur hreinar tekjur 
skv. 1. tl. þessarar greinar. Ekki skiptir máli hvort tekjurnar eru af séreign samkvæmt kaupmála eða 
hjúskapareign. Frá tekjum þess hjóna skal síðan draga frádrátt skv. B-lið 1. mgr. 30. gr. svo og frádrátt skv. E-lið 
1. mgr. 30. gr. velji hjón ekki fastan frádrátt skv. 2. mgr. þeirrar greinar. [...] 
53

 31. gr. Frádráttur frá tekjum af atvinurekstri. 
54

 121. gr. Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 9. tölul. A-liðs, 2. og 4. tölul. B-liðs, 1., 3. og 4. 
tölul. C-liðs, 3. tölul. D-liðs og 1. og 2. tölul. E-liðs 1. mgr. 30. gr., [...] í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin 
skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta sinn í fjárlögum fyrir árið 1988. 
55

 Fjárlög fyrir árið 1988, þskj. 434, 1. mál, 110. lögþ. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=110&naestu=&malnr=&sklnr=434&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&ma
lteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi= 
[Sótt á vefinn 20.2.2014]. 
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40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breytingum. Enn fremur að draga skyldi frá 

útsvarsskyldum tekjum elli- og örorkulífeyri samkvæmt II. og IV. kafla laga nr. 67/1971 um 

almannatryggingar með síðari breytingum. Það var með lögum nr. 13/1980, um breytingu á 

lögum nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga sem slíkur frádráttur var lögfestur í 5. mgr. 23. 

gr. laganna en áður hafði verið heimildarákvæði í 27. gr. Í athugasemdum við frumvarpið 

segir: „5. mgr. felur í sér að til frádráttar útsvarsskyldum tekjum færist ellilífeyrir og 

örorkulífeyrir sem greiddur er samkvæmt lögum um almannatryggingar. Í gildandi lögum er 

heimildarákvæði í a-lið 27. gr. til handa sveitarstjórnum til að undanþiggja þennan lífeyri 

útsvarsálagningu. Nánast öll sveitarfélög hafa nýtt sér þessa heimild til fulls. Þykir eðlilegt að 

þessi tilhögun sé lögfest, enda horfir hún til einföldunar og samræmingar við álagningu 

útsvars.“
56

 

Í desember 1983 var lagt fram frumvarp til laga nr. 15/1984 um breyting á lögum nr. 73/1980 

um tekjustofna sveitarfélaga. Í frumvarpinu voru lagðar til breytingar í samræmi við 

skattvísitölu eins og kveðið var á um í 8. mgr. 26. gr. þágildandi laga um tekjustofna 

sveitarfélaga. Engar efnislegar tillögur eru í frumvarpinu sjálfu en breytingartillaga kom frá 

félagsmálanefnd og aftan við 4. mgr. 23. gr. laganna bættist með lögunum svohljóðandi 

ákvæði: „Hafi eftirlaun eða launatekjur skert tekjutryggingu almannatrygginga hjá elli- eða 

örorkulífeyrisþega skal enn fremur draga frá útsvarsskyldum tekjum viðbótarfjárhæð sem 

svarar til þeirrar skerðingar.“
57

  

Var því tryggt að elli- og örorkulífeyrisþegar greiddu ekki útsvar af andvirði grunnlífeyris og 

tekjutryggingar. Einnig nutu þessir aðilar persónuafsláttar og fasts 10% frádráttar af 

skattskyldum tekjum og greiddu því í raun enga skatta af þessum tekjum eins og sýnt verður 

fram á í kafla 4.3. 
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Á árinu 1987 var svo farið í gagngerar breytingar á tekjuskattskerfinu, lög um staðgreiðslu 

opinberra gjalda tekin upp og gerðar miklar breytingar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, 

þar sem framangreindir frádrættir voru að mestu afnumdir.
58

 

3.2.3 Lagabreytingar í tengslum við upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda 

Eins og áður hefur komið fram hafði staðgreiðsla verið til umræðu um margra ára skeið. Fram 

kemur í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, 

að nú sé málið hins vegar í mjög breyttu formi frá því sem áður hafi verið og orsakist það af 

öðru fyrirkomulagi staðgreiðslunnar og einföldun skattkerfisins.
59

 

Samhliða frumvarpi til staðgreiðslulaga voru lögð fram fjögur önnur tengd frumvörp en þar 

var gert ráð fyrir einföldun skattkerfisins og nauðsynlegum breytingum á öðrum lögum til 

samræmis við ákvæði staðgreiðslulaga. Í fyrsta lagi var um að ræða sérstakt frumvarp um 

gildistöku staðgreiðslulaga og ýmis tímabundin úrlausnarefni sem fylgdu breytingum úr eftir 

á greiddum sköttum yfir í stagreiðslukerfi. Í öðru lagi frumvarp til breytingar á tskl. nr. 

75/1981 og var þar að finna ákvæði um ýmsar breytingar á skattstofni og álagningu auk 

ákvæða um skatthlutfall og skattafslátt. Í þriðja lagi var frumvarp sem snerti breytingar á 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga til samræmis við frumvarpið og í fjórða lagi þurfti að gera 

breytingar á lögum um kirkjugarðsgjald og sóknargjöld vegna samruna þeirra gjalda við 

tekjuskattinn.
60

 

3.2.4 Lög nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda 

Hinn 16. mars 1987 voru lög um staðgreiðslu opinberra gjalda (hér eftir stgrl.) samþykkt á 

Alþingi og tóku þau gildi 1. janúar 1988. Samkvæmt. 1. gr. laganna var staðgreiðsla opinberra 

gjalda bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts og útsvars launa á tekjuári. Í 2. gr. var skilgreint til 

                                                 

58
 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1. Bls. 56. 

59
 Frumvarp til laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, þskj. 594, 340. mál 109 lögþ. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=
&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&t
imi= [Sótt á vefinn 21.2.2014]. 
60

 Frumvarp til laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, þskj. 594, 340. mál 109. lögþ. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=
&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&t
imi= [Sótt á vefinn 21.2.2014]. 

http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi
http://www.althingi.is/dba-bin/skjol.pl?radsv=0&thing=109&naestu=&malnr=340&sklnr=594&athm1=&fulltext=0&malhg=&efnisflokkur=&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi


 

26 

 

hvaða opinberra gjalda staðgreiðslan tæki, þ.e. tekjuskatts og útsvars, hverjir væru 

gjaldskyldir og þær tekjur sem staðgreiðslan tók til. Þar sagði: 

Tekjuskatts manna, sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 1. gr. og 1. tölul. 3. gr. laga nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, af skattskyldum tekjum skv. 1. tölul., 1. og 2. málsl. 2. 

tölul., 3. tölul. og 1. málsl. 4. tölul. A-liðs 7. gr. án nokkurs frádráttar, sbr. þó 2. og 3. tölul. A-liðs 1. mgr. 30. 

gr. þeirra laga. Enn fremur til tekjuskatts manna og annarra aðila sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 

2., 3., 6. og 7. tölul. 3. gr. greindra laga af þar tilgreindum skattskyldum tekjum hér á landi, sbr. ákvæði 2. og 

3. tölul. 71. gr. þeirra laga. 

Útsvars samkvæmt ákvæðum IV. kafla laga nr. 73/1980, um tekjustofna sveitarfélaga, með síðari 

breytingum. 

Staðgreiðsla opinberra gjalda náði því einungis skv. lögunum til einstaklinga, innlendra sem 

erlendra, sem gjaldskyldir eru skv. 2. gr. en skilgreiningu á launamanni var að finna í 4. gr.: 

1. Maður sem fær endurgjald fyrir starfa sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda. Enn fremur sá 

sem nýtur eftirlauna eða lífeyris. 

2. Maður sem skal reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. 

Enn fremur maki hans eða barn, inni þau af hendi starf fyrir hann við atvinnureksturinn eða 

starfsemina. 

3. Maður sem fær greiddar tryggingabætur, styrki og hvers konar skaðabætur og vátryggingabætur. 

4. Maður sem nýtur greiðslna samkvæmt höfundarétti. 

5. Maður sem nýtur verðlauna eða heiðurslauna eða hlýtur skattskyldan vinning í happdrætti, veðmáli 

eða keppni. 

6. Aðili sem ber takmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 3. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt og nýtur 

tekna sem um getur í 6. tölul. 5. gr. 

Skilgreiningu launahugtaksins í lögunum var að finna í 5. gr.: 

1. Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi 

fyrir annan aðila. Hér með teljast til dæmis hvers konar biðlaun, starfslaun, nefndarlaun, stjórnarlaun, 

eftirlaun og lífeyrir, fatnaður, fæði, húsnæði, risnufé, verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, dagpeningar, 

flutningspeningar og aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og 

gjafir sem sýnilega eru gefnar sem kaupauki. Hvorki skiptir máli hver tekur við greiðslu né í hvaða 

gjaldmiðli goldið er, hvort sem það er í reiðufé, fríðu, hlunnindum eða vinnuskiptum. 

2. Endurgjald sem maður skal reikna sér, maka sínum eða barni innan 16 ára aldurs vegna vinnu við eigin 

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðs 7. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt. 

3. Tryggingabætur og styrkir. skaðabætur og vátryggingafé vegna sjúkdóms, slysa, atvinnutaps eða 

launamissis og hvers konar aðrar skaðabætur og vátryggingabætur, sbr. þó 2. tölul. 28. gr. laga um 

tekjuskatt og eignarskatt. 

4. Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar hugverk, bókmenntir og listir eða listaverk, hvort 

sem um er að ræða afnot eða sölu. 

5. Verðlaun og heiðurslaun, skattskyldir vinningar í happdrætti, veðmál eða keppni. 

6. Greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi og getið er um í 2., 3., 6. og 7. tölul. 3. 

gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. 
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Í 9. gr. var að finna reglur um uppgjör en þar sagði að þau hlutföll sem ákvörðun staðgreiðslu 

á staðgreiðsluári væru byggð á skatthlutfalli tekjuskatts og innheimtuhlutfalli útsvars. Þann 

mismun sem fram kynni að koma milli staðgreiðslu og álagningar skyldi krefja eða 

endurgreiða. Hefði staðgreiðsla aðila verið réttilega ákvörðuð og innborguð væri um 

fullnaðargreiðslu gjaldanna að ræða. 

Í II. kafla var fjallað um tilhögun staðgreiðslu og var kveðið á um gjaldskyldu launamanna í 

10. gr. en miða skyldi gjaldskyldu á staðgreiðsluári við lok þess almanaksárs sem næst færi á 

undan staðgreiðsluári. Ítarlegar reglur um skattkort var að finna í 11. gr. og skv. 12. gr. bar 

launamanni að afhenda launagreiðanda sínum skattkort sitt við upphaf staðgreiðsluárs og 

heimild var í 13. gr. fyrir hjón í samvistum að afhenda skattkort tekjulausa makans 

aðallaunagreiðanda, sama rétt höfðu karl og kona í óvígðri sambúð. 

Við ákvörðun launa og afdráttar bar skv. 15. gr. að bæta við laun launamanns skattskyldum 

hlunnindum og bar launagreiðanda að reikna staðgreiðslu af öllum launum, að meðtöldu 

orlofsfé og hlunnindum að teknu tilliti til persónuafsláttar. 

3.2.5 Athugasemdir með frumvarpi til staðgreiðslulaga 

Til að átta sig á vilja löggjafans við lagasetninguna er nauðsynlegt að skoða hvað kemur fram 

í athugasemdum með frumvarpinu. 

Í athugasemdum var farið yfir ástæður þess að farið var í grundvallarbreytingu á skattkerfinu. 

Kemur þar fram að þrátt fyrir að skattkerfið hérlendis hafi verið tiltölulega einfalt miðað við 

skattkerfi ýmissa annarra landi þá hafi gagnrýni á það farið vaxandi. Einnig er vísað til þess 

að skattsvikanefndin hafi bent á nauðsyn þess að einfalda skattalögin og fækka 

skatttegundum. Undanþágum, frádráttarliðum og valkostum hafi sífellt fjölgað. Fram komi í 

áliti nefndarinnar að: „Niðurfelling undanþága og fækkun frádráttarliða auðveldar öll 

skattskil, getur stytt fresti, dregur úr vinnuálagi á skattstofunum og gerir þeim kleift að sinna 

betur endurskoðun skattframtala og rannsóknum. Með því eykst aðhald og upplýstum brotum 

fjölgar.“
61
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3.2.6 Framkvæmd staðgreiðslukerfisins 

Staðgreiðslukerfið byggði á tiltölulega einföldum grunni, sömu afdráttarreglur giltu um alla 

launamenn en frávik komu til afgreiðslu við uppgjör eftir á þegar framtali vegna 

staðgreiðsluársins hefði verið skilað. Aðrir afsláttarliðir, þ.e. sjómannaafsláttur, 

húsnæðisbætur og barnabætur, komu til útreiknings utan staðgreiðslukerfis og voru 

barnabætur greiddar hlutaðeigandi beint. Launþegi afhenti aðallaunagreiðanda sínum 

skattkort í upphafi árs eða þegar hann hóf störf og heimilt var að leggja skattkort maka 

launþegans, er ekki ynni launað starf, inn til launagreiðanda hins makans og persónuafsláttur 

tekjulausa makans var nýtanlegur að þremur fjórum hlutum. Einungis aðallaunagreiðanda var 

heimilt að draga persónuafslátt launþegans frá skatti hans.
62

 

3.2.7 Helstu þættir staðgreiðslukerfisbreytingarinnar 

Í frumvarpi til stgrl. var gert ráð fyrir að lagður væri á einn tekjuskattur ríkisins sem þá kæmi í 

stað þáverandi tekjuskatts, sjúkratryggingagjalds, gjalds til framkvæmdasjóðs aldraðra, 

sóknargjalds og kirkjugarðsgjalds. Innheimtist þessi tekjuskattur ásamt útsvari til 

sveitarfélaga og væri því í reynd um eitt innheimtuhlutfall að ræða fyrir alla launþega í 

staðgreiðslu. Gert var ráð fyrir því í frumvarpinu að innheimtuhlutfallið yrði aldrei hærra en 

35,5% en staðgreiðsluígildi hæsta þreps tekjuskatts, útsvars og hinna smærri skatta, hafði 

verið um 40% undanfarin ár. 28,5% af hinu sameiginlega innheimtuhlutfalli rynni til ríkisins. 

Skattstofn væri vergar
63

 greiðslur vinnuveitanda til launþega, þ.e. allar launagreiðslur en að 

auki ýmsir sérstakir liðir, t.d. bifreiðastyrkur, dagpeningar, aðrar starfstengdar greiðslur, 

fríðindi og hlunnindi. Hins vegar yrði unnt, með sérstökum reglum sem fjármálaráðherra setti, 

að undanþiggja staðgreiðslu tilteknar greiðslur væru þær eingöngu inntar af hendi til að greiða 

kostnað í þágu launagreiðanda.
64

 Um greiðslur utan staðgreiðslu var kveðið á um í reglugerð 

nr. 591/1987. 
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3.2.8 Breytingar fyrir gildistöku staðgreiðslulaga 

Þáverandi fjármálaráðherra ákvað, þegar lagafrumvörp sem tengdust upptöku staðgreiðslu 

voru til umfjöllunar, að skipuð skyldi milliþinganefnd með aðild stjórnmálaflokka og aðila af 

vinnumarkaði til að yfirfara hin nýsamþykktu lög og endurmeta. Nefndin sendi frá sér 

álitsgerð 15. nóvember 1987 og fól hún í sér yfirferð og endurmat á þeim lögum sem vörðuðu 

staðgreiðslu og samþykkt höfðu verið á Alþingi. Lagði nefndin fram tillögu að frumvarpi til 

laga um breytingu á staðgreiðslulögum í 16 liðum en þar var fyrst og fremst um að ræða 

breytingar á tæknilegum atriðum er vörðuðu framkvæmd laganna.
65

 

3.3 Breytingar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt samhliða upptöku laga um 

staðgreiðslu - brúttótekjuhugtak 

Með tekjuskattslögum nr. 40/1978, sem fljótlega urðu tskl. nr. 75/1981, var 

nettótekjuskattlagning launatekna afnumin. Heimild til frádráttar frá þeim takmarkaðist við 

tiltekna lögupptalda liði en við upptöku staðgreiðslu var stigið enn fastar til jarðar og 

frádrættir á móti launatekjum nánast afnumdir, sbr. lög nr. 49/1987. Greiða menn utan 

rekstrar því nánast brúttótekjuskatt af launum sínum. Hins vegar var persónuafsláttur 

stóraukinn.
66

 

Var hér um gríðarmiklar breytingar að ræða sem fyrst og fremst áttu að stuðla að einföldun 

skattkerfisins. 

3.3.1 Frádráttarheimildir er féllu út með lögum nr. 49/1987 um breytingu á lögum nr. 

75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 49/1987 kemur fram að allróttækar tillögur að 

breytingum á reglum um álagningu beinna skatta á einstaklinga sé að finna í frumvarpinu
67

 

þar sem að róttæk einföldun álagningarreglna væri skilyrði þess að hægt væri að koma á 
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einföldu og skilvirku staðgreiðslukerfi. Tillögurnar voru einnig gerðar í þeim tilgangi að gera 

álagningarkerfið sjálft einfaldara og skiljanlegra.
68

  

Einföldun á frádráttarheimildum einstaklinga utan rekstrar var mjög róttæk. Með lögum nr. 

49/1987 voru þannig felldir niður C-, D- og E-liðir 1.mgr. 30. gr. og auk þess 2. mgr. 30. gr.. 

Samkvæmt áðurgildandi lögum voru skattstofnar fyrir útsvar og tekjuskatt ekki hinir sömu 

þar sem ekki voru heimilaðir sömu frádráttarliðir í báðum tilfellum. Við gildistöku laga nr. 

49/1987 varð til einn sameiginlegur skattstofn sem var hinn sami og þáverandi útsvarsstofn að 

brottfelldum þeim frádráttarliðum sem heimilaðir höfðu verið, þ.e. einn stofn myndaður af 

öllum brúttó greiðslum vinnuveitanda til launþega. Inn í stofninn gengu allar launagreiðslur 

auk sérstakra liða, svo sem bifreiðastyrkir, dagpeningar og aðrar starfstengdar greiðslur, 

fríðindi og hlunnindi. Lífeyrir og tryggingabætur urðu einnig hluti skattstofnsins. Einnig 

hækkaði stofninn um elli- og örorkulífeyri almannatrygginga. Ekki var talið að síðast talda 

breytingin yrði til álagningar gjalda nema til kæmu aðrar tekjur í verulegum mæli þar sem á 

móti kæmi mikil hækkun á persónuafslætti. Einnig var gert ráð fyrir sérstökum ákvæðum, 

sem koma ættu í veg fyrir að menn greiddu skatt af raunverulegum kostnaði sem til félli, t.d. 

vegna notkunar bifreiða í þágu vinnuveitanda eða á ferðalögum vegna starfs síns.
69

 

Eftirfarandi liðir féllu niður en alls voru framteljendur 160.820 það árið. 

1. Niðurfelldar frádráttarheimildir, sem höfðu haft áhrif á tekjuskatt og útsvar skv. 30. gr. 

laga nr. 75/1981: 

Tegund frádráttar Fjöldi 

framteljenda 

Skyldusparnaður 10900 

Kostnaður á móti ökutækjastyrk 22015 

Dagpeningar, risna o.fl.   9664 

Hlunnindi til frádráttar 16906 

Verkfærapeningar og hljóðfærakostnaður   5823 

Helmingur greiddra meðlaga   5383 

Námsfrádráttur 25756 
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Greiðslur almannatrygginga 

Elli- og örorkulífeyrir 

 

24442 

Frádráttur vegna skertrar tekjutryggingar 16726 

Gert var ráð fyrir því að skattstofn hækkaði samkvæmt þessu um rúmlega 7 milljarða króna 

en að það leiddi ekki til samvarandi hækkunar álagningar þar sem verulegur hluti 

hækkunarinnar væri vegna elli- og örorkulífeyris sem myndi ekki greiða skatt vegna mikillar 

hækkunar á persónuafslætti.  

Í frumvarpinu var gert ráð fyrir að kostnaður á móti ökutækjastyrk og dagpeningum félli niður 

en eins og sjá má á umfjöllun að neðan þá féll sá frádráttur ekki niður að fullu. 

2. Niðurfelldar frádráttarheimildir, sem einungis höfðu áhrif á tekjuskatt, sbr. C-lið 1. mgr. 

30. gr.: 

Tegund frádráttar 
Fjöldi 

framteljenda 

Sjómannafrádráttur 10386 

Farmanna- og fiskimannafrádráttur 10239 

Kostnaður við stofnun heimilis 2266 

 

Gert var ráð fyrir upptöku sérstaks sjómannaafsláttar í stað fyrstu tveggja frádráttarliðanna. 

3. Einnig féllu frádráttarliðir samkvæmt D- og E-liðum 1. mgr. 30. gr. niður: 

Tegund frádráttar 
Fjöldi 

framteljenda 

Iðgjöld í lífeyrissjóð 27670 

Stéttarfélagsgjöld 25472 

Iðgjöld af lífsábyrgð 3250 

Vaxtagjöld til frádráttar 18420 

Gjafir til menningarmála 462 

Fastur frádráttur (10%) 131080 

Samkvæmt áðurgildandi lögum var valkvætt hvort einstaklingar nýttu sér þessar 

frádráttarheimildir eða fastan frádrátt. Fram kom í athugasemdum við frumvarpið að mikill 

meirihluti framteljenda nýtti sér fastan frádrátt og aðrir frádráttarliðir hefðu lítið að segja 

nema vaxtafrádrátturinn. Í stað vaxtafrádráttar komu sérstakar húsnæðisbætur, sem síðar 

þróuðust í vaxtabætur. 
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Einnig kemur fram í athugasemdum við frumvarpið að það sé fyrst og fremst samið í þeim 

tilgangi að einfalda álagningarkerfið, m.a. til þess að skapa forsendu fyrir einfaldri innheimtu 

í staðgreiðslu. Stefnt væri að því að dreifing skattbyrðar raskaðist ekki verulega og yrði því 

markmiði náð með því að hækka persónuafslátt um helming. 

Framangreindum markmiðum um tekjuöflun og dreifingu skatta væri hægt að ná með 

tiltölulega einföldu álagningarkerfi með einum skattstofni, einu skatthlutfalli og einum 

almennum skattafslætti, þ.e. persónuafslætti. Að auki væri sérstökum markmiðum varðandi 

einstaka hópa náð með bótum eða afsláttarliðum sem ekki tengdust skattstofni.
70

 

3.3.2 Frádrættir skv. lögum nr. 49/1987 

Við gildistöku laganna voru því helstu frádráttarheimildir manna utan rekstrar þessar sbr. 40. 

gr. laga nr. 49/1987:  

A-liður 1. mgr. 30. gr. tskl.: 

1. Útgjöld vegna móttekinna ökutækjastyrkja og dagpeninga sem sannað er að séu kostnaður vegna 
ferða á vegum atvinnurekenda og í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra. 

2. Launatekjur sem greiddar eru embættismönnum, fulltrúum og öðrum starfsmönnum sem starfa hjá 
alþjóðastofnunum eða ríkjasamtökum enda sé kveðið á um skattfrelsið í samningum sem Ísland er aðili 
að. 

3. Tekjur skv. 4. tölul. A-liðs 7. gr. sem skattfrjálsar eru samkvæmt sérlögum eða ákvörðun 
fjármálaráðherra, sbr. ákvæði 120.gr. 

B- liður var var hins vegar óbreyttur. 

Við gildistöku laganna þann 1. janúar 1988 voru því frádráttarheimildir einstaklinga skv. 30. 

gr. laganna afskaplega fátæklegar. Stóraukinn persónuafsláttur átti hins vegar að koma í stað 

þeirra svo einstaklingar utan rekstrar væru ekki verr staddir eftir en áður.
71

 

Ekki virðist mikil gagnrýni hafa komið fram á þessa viðamiklu skattkerfisbreytingu en þó 

kemur fram í minnisblaði sem BHMR sendi fjárhags- og viðskiptanefnd að verið væri að 

koma á meiri háttar skattkerfisbreytingum í skjóli breiðrar samtöðu launamanna í landinu 

þrátt fyrir að sú samstaða væri í raun um allt annað mál, þ.e. staðgreiðslu. Verið væri að 
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gerbreyta öllu skattkerfinu vegna tekna launamanna með ófyrirséðum afleiðingum á skiptingu 

skattbyrðar og velferðar í landinu.
72

 

Samantekt II. þáttar 

Skýrsla nefndar um umfang skattsvika virtist gefa tilefni til að gera róttækar breytingar á 

tekjuskattskerfinu. Þrátt fyrir að skýrsluhöfundar hafi ekki farið í það að skoða undanskot 

einstaklinga frá tekjuskatti þá varð hún til þess að farið var í gríðarmiklar breytingar á 

skattaumhverfi einstaklinga.
73

 Tillögur nefndarinnar um einföldun skattalaga, fækkun 

undanþága og afnám frádráttarliða beindust ekki einungis að einstaklingum utan rekstrar 

heldur og atvinnurekstri, en þrátt fyrir það var ekki farið í endurskoðun á frádráttarheimildum 

fyrirtækja. Við lestur skýrslunnar kemur samt fram að einstaklingsframtöl séu yfirleitt 

nauðaeinföld. Ljóst má vera að skýrsla nefndarinnar lá til grundvallar þeim breytingum sem 

gerðar voru á tekjuskattslögum við upptöku staðgreiðslu, enda kemur skýrt fram í 

athugasemdum með frumvarpi til stgrl. að skattsvikanefnd hafi bent á nauðsyn þess að 

einfalda skattalögin.  

Farið hafði verið í ýmsar breytingar á frádráttarheimildum einstaklinga við breytingar á tskl. 

1978 en flestar þær frádráttarheimildir sem felldar voru út með þeim lögum höfðu ratað inn í 

tskl. aftur. Frádráttarheimildir var þó ekki einungis að finna í tekjuskattslögunum heldur var 

einnig að finna frádráttarheimildir í lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Má þar helst nefna að 

draga skyldi frá útsvarsskyldum tekjum elli- og örorkulífeyri og tekjutryggingu lífeyrisþega. 

Með lögum nr. 15/1984 var einnig tryggt að skertist tekjutrygging almannatrygginga hjá elli- 

og örorkulífeyrisþegum þá skyldi draga frá útsvarsskyldum tekjum viðbótarfjárhæð sem 

svaraði til þeirrar skerðingar. Var því alveg ljóst að elli- og örorkulífeyrisþegum var tryggt að 

tekjur sem samsvöruðu grunnlífeyri og tekjutryggingu frá almannatryggingum kæmu ekki til 

álagningar útsvars.  

Við skattkerfisbreytingar þær sem gerðar voru við upptöku staðgreiðslu þá féllu út nánast 

allar frádráttarheimildir vegna tekjuskatts og útsvars og helst stóðu eftir heimildir vegna 
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ökutækjastyrkja, dagpeninga og hliðstæðra endurgreiðslna á kostnaði sem sannað væri að 

væru ferða- og dvalarkostnaður vegna atvinnurekanda. Staðgreiðslukerfið sem tók gildi 1. 

janúar 1988 byggði því á tiltölulega einföldum grunni, einn persónuafsláttur gilti fyrir alla og 

einungis örfáir afsláttarliðir komu til útreiknings utan staðgreiðslu. Einföldunin náði þó ekki 

aðeins til frádráttarliða heldur og til skatta, lagður var á einn tekjuskattur sem kom í stað 

tekjuskatts, sjúkratryggingagjalds, gjalds til framkvæmdasjóðs aldraðra, sóknargjalds og 

kirkjugarðsgjalds. Voru það því einungis tekjuskattur og útsvar sem innheimt var í 

staðgreiðslu. 

Skýrt kom fram í greinargerð með áðurnefndu frumvarpi að skattbyrði ætti ekki að raskast 

verulega og í þeim tilgangi var persónuafsláttur hækkaður verulega. Einnig kom fram í 

greinargerð með frumvarpinu að þrátt fyrir að allar tekjur lífeyrisþega yrðu nú skattskyldar þá 

myndi það ekki leiða til hærri skattbyrði þar sem aukinn persónuafsláttur yrði til þess að 

einungis verulegar umframtekjur lífeyrisþega leiddu til skattgreiðslu þeirra. Ekki hafa miklar 

breytingar orðið á 30. gr. tskl. frá upptöku staðgreiðslu en þar ber þó hæst skattfrelsi 

lífeyrisiðgjalda en hafa verður í huga að það voru einungis launamenn sem nutu góða af 

skattfrelsi lífeyrisiðgjalda. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiða fæstir gjöld í lífeyrissjóði og 

hækkuðu því skattleysismörk þess hóps ekki. Persónuafsláttur lækkaði svo í kjölfarið til að 

vega upp á móti tekjutapi ríkissjóðs 

Ekki fór mikið fyrir umræðu um þessar skattkerfisbreytingar og í minnisblaði sem BHMR 

sendi fjárhags- og viðskipanefnd kom fram að verið væri að koma á meiri háttar 

skattkerfisbreytingum í skjóli breiðrar samstöðu launamanna en sú samstaða væri um 

staðgreiðslu en ekki skattkerfisbreytingu. Taldi BHMR að verið væri að gerbreyta 

skattkerfinu með ófyrirséðum afleiðingum á skiptingu skattbyrðar og velferðar í landinu. 

Athyglisvert er í ljósi þessarar aðvörunar BHMR að skoða þá þróun sem orðið hefur á 

persónuafslætti og skattbyrði í landinu frá upptöku staðgreiðslu 1988. 
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III. þáttur – þróun frádráttarheimilda einstaklinga og 
persónuafsláttar frá upptöku staðgreiðslukerfisins til 

dagsins í dag – hefur persónuafsláttur komið að fullu í stað 
eldri frádráttarheimilda? 

Í þriðja þætti verður skoðuð þróun frádráttarheimilda einstaklinga og persónuafsláttar frá 

upptöku staðgreiðslukerfisins til dagsins í dag og leitast verður við að svara því hvort 

persónuafsláttur hafi komið að fullu í stað eldri frádráttarheimilda. Hvað varðar þróun 

frádráttarheimilda á þessu tímabili verður látið nægja að geta um upptöku frádráttar 

lífeyrisiðgjalda, enda ein stærsta breytingin og hafði hún auk þess, um nokkurra ára bil, áhrif 

á þróun persónuafsláttar. Umfjöllun um ákvörðun og þróun persónuafsláttar verður ítarlegri 

enda þess freistað að svara því hvort persónuafslátturinn, eins og hann var ákveðinn við 

upptöku staðgreiðslu, hafi komið að fullu í stað eldri frádráttarheimilda.  

4 Stærstu breytingar á 30. gr. tskl. frá upptöku staðgreiðslu 

Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á frádráttarheimildum einstaklinga í 30. gr. tskl. frá 

upptöku staðgreiðslu. Ein sú stærsta varðar iðgjöld til öflunar lífeyrisréttinda og kom sú 

heimild inn með lögum nr. 30/1995, sem sett voru í tengslum við kjarasamninga lands- og 

svæðasambanda innan ASÍ og vinnuveitenda. Haustið 1994 höfðu verið uppi háværar raddir 

um að lífeyrisgreiðslur væru tvískattlagðar. Ekki voru allir á einu máli um það að í 

persónuafslætti fælist frádráttur vegna greiðslu iðgjalds launafólks í lífeyrissjóði, þar sem ekki 

var augljóst samhengi á milli ákvörðunar um persónuafslátt og að þessi frádráttarliður var 

felldur niður með upptöku stgrl. Gagnrýnt var að iðgjald væri skattlagt og einnig útborgun 

lífeyris.
74

 Hins vegar voru þessar umræður ekki alveg nýjar. Alþingi hafði samþykkt veturinn 

1989-1990 þingsályktunartillögu frá Guðmundi H. Garðarssyni, þáverandi þingmanni 

Sjálfstæðisflokks, um að; „fela fjármálaráðherra að gera könnun á skattalegri meðferð 

lífeyrissparnaðar og að undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar til að slíkur sparnaður njóti ekki 

lakari kjara en annar sparnaður í landinu.“
 75
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Með lögum nr. 30/1995 bættist við A-lið 1. mgr. 30. gr. laganna nýr töluliður: „Iðgjöld 

launþega sem greidd hafa verið til lífeyrissjóða sem starfa samkvæmt lögum eða hlotið hafa 

staðfestingu fjármálaráðuneytisins skv. 2. gr. laga nr. 55/1980, að hámarki 4% af 

heildarlaunum.“, sbr. 2. gr. laga nr. 30/1995. Breytingin tók gildi í þremur áföngum, sá fyrsti 

þann 1. apríl 1995 (2 af 4%), sá næsti1. júlí 1996 (3 af 4%) og sá síðasti 1. júlí 1997 (4 af 4%) 

sbr. 5. gr. laga nr. 30/1995. 

Með lögum nr. 141/1997, um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, 

með síðari breytingum, bættist svo við heimild til handa launþegum að draga frá 2% af 

iðgjaldsstofni til aukningar lífeyrisréttinda eða lífeyrissparnaðar. 

Núgildandi ákvæði 30. gr. tskl. nr. 90/2003 er rakið í IV. þætti. 

5 Þróun persónuafsláttar og áhrif á skattbyrði 

Eins og fram hefur komið voru flestir frádráttarliðir einstaklinga utan rekstrar, sem tilheyrt 

höfðu gamla tekjuskattskerfinu, felldir niður við upptöku staðgreiðslu en eftir stóðu þó m.a. 

útgjöld vegna ökutækjastyrkja og dagpeninga. Einnig komu inn barnabætur og barnabótaauki, 

sjómannaafsláttur og húsnæðisbætur sem komu í stað vaxtafrádráttar húsbyggjenda.
76

 Við 

gildistöku staðgreiðslulaganna varð til einn sameiginlegur skattstofn. Inn í stofninn gengu 

allar launagreiðslur og einnig hækkaði stofninn um elli- og örorkulífeyri almannatrygginga.  

Ekki var gert ráð fyrir því að breytingin leiddi til verulegrar hækkunar álagningar vegna 

mikillar hækkunar á persónuafslætti.
77

 Markmið stórfelldrar hækkunar persónuafsláttar við 

upptöku staðgreiðslu var þannig að dreifing skattbyrðar raskaðist ekki verulega þrátt fyrir 

niðurfellingu flestra frádráttarheimilda einstaklinga og að persónuafsláttur kæmi í stað þessara 

frádráttarheimilda.
78
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Allt fram til dagsins í dag hefur verið uppi ágreiningur um það hvernig ákvarða skuli 

persónuafslátt og hefur mismunandi háttur verið hafður á. Eins og sjá má á meðfylgjandi töflu 

hefur persónuafsláttur ýmist hækkað eða lækkað eftir árum. 

i. Þróun persónuafsláttar 1988-2014 

 

Upplýsingar fengnar á rsk.is og úr auglýsingum ríkisskattstjóra 

Í eftirfarandi umfjöllun verður leitast við að skoða hvaða áhrif breytingar á persónuafslætti 

hafa haft á skattbyrði einstaklinga. Skoðuð verður skattbyrði á elli- og örorkulífeyri, 

meðallaun verkafólks og meðallaun á almennum vinnumarkaði við upphaf staðgreiðslu 1988, 

eftir að breytingar voru gerðar á 30. gr. tskl. 1995 og 2013. Þar sem breytingin á 30. gr. tók 

gildi í þremur áföngum og var ekki að fullu komin inn fyrr en 1. júlí 1997 verður skoðað hver 

skattbyrði þessara hópa var í ársbyrjun 1998 en þá hafði einnig tekið gildi heimild til handa 

launþegum að draga frá 2% vegna greiðslu í viðbótarlífeyrissparnað.  

Þar sem ekki er litið til þeirra áhrifa sem jaðarskattar hafa í þessu verki þá verður í eftirfarandi 

umfjöllun einungis skoðuð skattbyrði einstaklinga sem ekki hafa neina á sínu framfæri og 

                                                                                                                                                         

&malteg=&athm2=0&visad_til=0&flutn=&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&t
imi 

Álagningarár Persónuafsláttur Hækkun % pr. Mán

1988 186.629 15.552 kr.

1989 223.566 19,79% 18.631 kr.

1990 257.784 15,31% 21.482 kr.

1991 280.518 8,82% 23.377 kr.

1992 287.610 2,53% 23.968 kr.

1993 285.132 -0,86% 23.761 kr.

1994 287.154 0,71% 23.930 kr.

1995 293.928 2,36% 24.494 kr.

1996 294.528 0,20% 24.544 kr.

1997 286.812 -2,62% 23.901 kr.

1998 280.320 -2,26% 23.360 kr.

1999 279.948 -0,13% 23.329 kr.

2000 292.326 4,42% 24.361 kr.

2001 302.940 3,63% 25.245 kr.

2002 312.024 3,00% 26.002 kr.

2003 321.900 3,17% 26.825 kr.

2004 329.948 2,50% 27.496 kr.

2005 339.846 3,00% 28.321 kr.

2006 348.343 2,50% 29.029 kr.

2007 385.800 10,75% 32.150 kr.

2008 408.409 5,86% 34.034 kr.

2009 506.466 24,01% 42.206 kr.

2010 530.466 4,74% 44.206 kr.

2011 530.466 0,00% 44.206 kr.

2012 558.276 5,24% 46.523 kr.

2013 581.820 4,22% 48.485 kr.

2014 605.976 4,15% 50.498 kr.
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ekki litið til vaxtabóta eða annarra bóta sem áhrif gætu haft á skattbyrði einstaklingsins. Þrátt 

fyrir að hægt sé að líta á slíkan skort á umfjöllun sem vissan annmarka á verkinu þá ætti það 

ekki að hafa áhrif á niðurstöðuna þar sem einungis er verið að leita svara við því hvort 

persónuafsláttur hafi haldið gildi sínu frá 1989. 

6 Ákvörðun persónuafsláttar 

6.1 Ákvörðun persónuafsláttar við upptöku staðgreiðslu 1. janúar 1988 

Þann 18. mars 1987 voru samþykkt lög nr. 49/1988 um breytingu á lögum nr. 75/1981 um 

tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, sem taka áttu gildi 1. janúar 1988. Nokkrir 

hópar voru skipaðir í kjölfarið sem störfuðu á árinu 1987 við að undirbúa upptöku nýja 

kerfisins. Komu fram hjá þeim hugmyndir um nokkur atriði sem betur mættu fara heldur en 

kveðið var á um í nýsettum lögum. Meðal annars komu fram tillögur um breytingar á 

ákvæðum um persónuafslátt, barnabætur, barnabótaauka og húsnæðisbætur. Til þess að 

skattlagning ykist ekki um of og að verðbólga ylli ekki að skattbyrði lækkaði eftir því sem 

ofar drægi í tekjustiganum voru þessir liðir hækkaðir um allt að 10%. Sjómannaafsláttur var 

einnig tekinn inn í staðgreiðsluna og breytt töluvert.
79

  

Í lögunum sem samþykkt voru 18. mars 1987 var persónuafsláttur hækkaður um helming frá 

því sem verið hafði í gamla kerfinu og hljóðaði 68. gr. svo „Persónuafsláttur manna sem um 

ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 138 000 kr.“ eða 11.500 kr. á mánuði, en með lögum nr. 

92/1987 um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt með síðari 

breytingum, þar með talin breyting samkvæmt lögum nr. 49/1987, var persónuafsláttur 

hækkaður í 158.820 kr. á ári eða 13.235 kr. á mánuði, sem tæki breytingum tvisvar á ári eftir 

lánskjaravísitölu. 

Átti þetta að koma í veg fyrir að skattbyrði raskaðist ekki verulega vegna niðurfellingar eldri 

frádráttarliða. Fljótt kom þó í ljós að ekki voru allir sammála um að tenging við 

lánskjaravísitölu dygði til að skattbyrði ykist ekki og í minnisblaði sem Alþýðusamband 

Íslands sendi fjárhags- og viðskiptanefnd koma fram ábendingar um að ef skoðaðar væru 

breytingar á lánskjaravísitölu og atvinnutekjum manna frá 1980-1987 kæmu í ljós veruleg 

frávik sum árin.  
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Úr minnisblaði Alþýðusambands Íslands. Fylgiskjal II í Nefndaráliti fjárhags- og viðskiptanefndar. 

Atvinnutekjur hefðu hækkað nokkuð umfram lánskjaravísitölu 1981 og 1982 en hins vegar 

lækkað 1983 og 1984. Á árinu 1985 snérist þetta aftur við en ljóst væri að ef farið hefði verið 

að reglum frumvarpsins þá hefði skattbyrði lækkað á árunum 1983 og 1984 en vaxið önnur ár. 

Að vísu væru allar líkur á að sveiflur þessar hefðu verið jafnaðar að einhverju marki með 

sérstakri lagasetningu en ASÍ taldi það umhugsunarvert hvort reiknireglur frumvarpsins væru 

ekki óþarfar og að einfaldast væri að Alþingi ákvæði hverju sinni skattvísitölu við 

fjárlagaafgreiðslu. Ráðherra hefði að auki heimild til að ákveða sérstaka hækkun umræddra 

fjárhæða í reglugerð væri sýnt að skattbyrði ykist meir en að væri stefnt.
80

 

Ekki var tekið tillit til athugasemda ASÍ og hljóðaði því 121. gr. laganna, þ.e. laga nr. 

49/1987, um hækkun persónuafsláttar og barnabætur svo: 

Fjárhæðir sem um ræðir í 68. gr. og 69. gr., skulu breytast tvisvar á ári í samræmi við 

lánskjaravísitölu, sbr. lög nr. 13/1979, sem hér segir: 

1. Hinn 1. janúar á staðgreiðsluári skulu þær taka hlutfallslegri breytingu sem nemur mismun á 

lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. júní og lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. desember næst á 

undan staðgreiðsluári. 

2. Hinn 1. júlí á staðgreiðsluári skulu þær taka hlutfallslegri breytingu sem nemur mismun á 

lánskjaravísitölu sem í gildi er 1. desember næst á undan staðgreiðsluári og lánskjaravísitölu 

sem í gildi er 1. júní á staðgreiðsluári. 

Fjárhæðir þær sem um ræðir, skulu breytast í fyrsta sinn hinn 1. desember 1987 í samræmi við 

mismun sem verður á lánskjaravísitölu sem í gildi er hinn 1. febrúar 1987, þ.e. 1594 stig, og þeirri 

sem í gildi veður hinn 1. desember 1987. 
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Hækkaði því persónuafsláttur á árinu 1988 í samræmi við lánskjaravísitölu og samkvæmt 

upplýsingum frá ríkisskattstjóra var meðalpersónuafsláttur á fyrsta ári staðgreiðslu, þ.e. 1988, 

15.552 kr. á mánuði. 

6.2 Afnám og endurupptaka verðtryggingar á persónuafslátt 

Eins og áður var getið var ekki tekið tillit til athugasemda ASÍ og var því 

verðtryggingarákvæði á persónuafslátt í gildi við upptöku staðgreiðslulaganna. Árið 1995 var 

hins vegar farið í breytingar á ákvæðinu og með lögum nr. 145/1995, voru felldar út 1. og 2. 

mgr. 121. gr. laganna sem kváðu á um tengingu persónuafsláttar við lánskjaravísitölu. 

Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að á tímum mikillar verðbólgu hafi verið 

nauðsynlegt að beita ákvæðum um sjálfvirka verðuppfærslu. Aðstæður hafi hins vegar breyst, 

verðbólga komin á svipað stig og í helstu nágrannaríkjum og því ekki lengur þörf fyrir 

sjálfvirkri verðuppfærslu. Því væri eðlilegt að breytingar yrðu gerðar að sjálfstæðri ákvörðun 

stjórnvalda við fjárlagagerð hverju sinni. Einnig kemur fram að skattfrelsi lífeyrisiðgjalda 

jafngildi í reynd lækkun tekjuskattshlutfalls um rúmlega 1,5%.
81

 

Var því svo komið árið 1995 að upphæð persónuafsláttar var handstýrt líkt og ASÍ hafði 

upphaflega lagt til. Hins vegar voru ekki allir á þeirri skoðun að vel hefði tekist til og þegar 

fram liðu stundir var farið að gæta gagnrýni á þessa tilhögun. Eðli persónuafsláttar er að hafa 

mest áhrif á þá tekjuminnstu þar sem um fasta upphæð er að ræða. Í grein Stefáns Ólafssonar, 

prófessors „Skattar eru of háir“ kemur fram að skattbyrði þjóðarinnar hafi aukist samkvæmt 

gögnum OECD um 9,8% stig frá 1995 til 2004, úr 32,1% í 41,9% af vergri landframleiðslu. 

Auknar skatttekjur megi að stórum hluta rekja til rýrnunar skattleysismarka sem hafi stórlega 

aukið skattbyrði lágtekjufólks og meðaltekjufólks.
82

 ASÍ gerði kröfu um það í tengslum við 

áframhaldandi gildi kjarasamninga árið 2006 að aftur yrði tekin upp vísitölutrygging 

persónuafsláttar og var það gert með lögum nr. 147/2006. Persónuafsláttur skyldi skv. A-lið 

67. gr. tekjuskattslaga endurskoðaður árlega, í fyrsta sinn frá 1. janúar 2008 og skyldi hann 
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breytast í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs.
83

 Lögin tóku gildi 1. janúar 2008 og 

hækkaði persónuafsláttur verulega þann 1. janúar 2009, eða um 24%. Var 

verðtryggingarákvæðið í gildi til 1. janúar 2010 en þá var það aftur fellt út með lögum nr. 

128/2009. Í athugasemdum við frumvarpið kom fram að kerfi það sem upp væri tekið væri 

sveigjanlegt og gæfi vonir til þess að hægt væri að lækka skatthlutfall á lægstu tekjur þegar 

betur áraði.
84

 Það var svo með lögum nr. 73/2011 að bætt var málslið við 1. mgr. A-liðar 67. 

gr. núgildandi tskl. um tengingu persónuafsláttar við vísitölu neysluverðs með lögum og er 

það ákvæði enn í gildi er þetta er ritað. 

7 Áhrif breytinga á persónuafslætti á skattgreiðslur einstaklinga 

Í eftirfarandi umfjöllun verður sérstaklega litið til þess hvaða áhrif þær breytingar sem gerðar 

hafa verið á persónuafslætti frá 1988 hafa haft á skattbyrði einstaklinga, það er hversu hátt 

hlutfall tekna þeirra fara til greiðslu staðgreiðsluskatts. Ljóst er af framangreindri umfjöllun 

að mikil hækkun persónuafsláttar við upptöku staðgreiðslu átti að tryggja það að flestir 

einstaklingar, í það minnsta elli- og örorkulífeyrisþegar, stæðu ekki verr að vígi en ef eldra 

skattkerfi hefði gilt áfram. 

Ágreiningur hefur verið uppi um það hvort virði persónuafsláttar hafi rýrnað frá 1988 og sitt 

sýnist hverjum um það. Ekki hefur, svo höfundi sé kunnugt, verið lagt mat á það hvort 

persónuafsláttur sinni að fullu því hlutverki í dag að koma í stað þeirra frádráttarheimilda sem 

honum var ætlað að gera með stórfelldri hækkun hans við upptöku staðgreiðslu. Menn hefur 

einnig greint á um það hvernig eigi að ákvarða persónuafslátt. Hvort vísitölubinda eigi hann 

og við hvaða vísitölu eigi þá að miða eða hvort stjórnvöld eigi að ákvarða upphæð hans á 

hverjum tíma. Haustið 2006 skrifaði Stefán Ólafsson, prófessor, grein í tímaritið „Stjórnmál 

og stjórnsýsla“ sem fjallaði um aukningu ójafnaðar í tekjuskiptingu Íslendinga áratuginn á 

undan. Meðal þess sem fram kemur í grein hans er að skattleysismörk hafi verið rýrð stórlega 

þar sem þau hafi ekki verið látin fylgja launavísitölu. Fólk sem áður hafi verið skattfrjálst með 

öllu greiddi orðið skatta af hluta tekna sinna. Skattleysismörk hafi verið nærri 60% af 

                                                 

83
 Frumvarp til laga nr. 147/2006, um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og lögum nr. 94/1996, um 

staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með síðari breytingum, þskj. 286, 276. mál, 133. lögþ. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/133/s/0286.html [Sótt á vefinn 25.2.2014]. 
84

 Frumvarp til laga nr. 128/2009, um tekjuöflun ríkisins. þskj. 292. 256. mál, 138. lögþ. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0292.html [Sótt á vefinn 25.2.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0286.html
http://www.althingi.is/altext/138/s/0292.html
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meðaltekjum árið 1988 en árið 2004 hafi þau verið komin niður um nærri helming, þ.e. í 

rúmlega 30% af meðaltekjum. Sú þróun hafi óhjákvæmileg orðið til þess að skattbyrði 

lágtekjufólks hafi aukist mest.
85

 

En hefur skattbyrði venjulegs launafólks aukist? Allt fram til 1996 var starfandi 

Kjararannsóknarnefnd sem gaf út fréttabréf ársfjórðungslega um þróun launa og kjara 

launþega á almennum vinnumarkaði og eru upplýsingar sem byggt er á í eftirfarandi 

umfjöllun byggðar á þeim grunni sem er að finna í þeim fréttabréfum. Hins vegar hefur það 

verið á hendi Hagstofu Íslands að taka saman tölulegar upplýsingar um þróun launa og kjara á 

almennum vinnumarkaði.  

7.1 Meðallaun verkafólks 

 Í fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar vegna 1. ársfjórðungs 1988 kemur fram að meðallaun 

verkafólks á 1. ársfjórðungi 1988 hafi verið verið 63.468 kr. á mánuði.
86

 Tekjuskattur skv. 1. 

tölul. 67. gr. laga nr. 49/1987 var 28,5% af tekjuskattsstofni og innheimtuhlutfall útsvars í 

staðgreiðslu var ákveðið með reglugerð nr. 504/1987 um innheimtuhlutfall útsvars vegna 

tekjuársins 1988 6,7%. Var því innheimtur 35,2% skattur í staðgreiðslu 1. janúar 1988. 

Persónuafsláttur var skv. A-lið 68. gr. tekjuskattslaganna 158.820 kr. á ári eða 13.235 kr. á 

mánuði og voru skattleysismörk 37.591 kr. á mánuði við upptöku staðgreiðslu.
87

 Átti þessi 

stórhækkaði persónuafsláttur að mæta niðurfellingu frádráttarheimilda, eins og áður hefur 

verið sagt frá. Má sjá á meðfylgjandi töflu að af meðallaunum verkafólks voru greiddar 

9.105,74 kr. í staðgreiðslu í byrjun árs 1988 sem var rétt rúmlega 14% af heildarlaunum.  

                                                 

85
 Stefán Ólafsson. (2006). Aukinn ójöfnuður á Íslandi. Bls. 15. 

86
 Um er að ræða heildarlaun þ.e. að yfirvinnu meðtalinni. Í fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar er skilið á milli 

launa karla og kvenna en til einföldunar er tekið einfalt meðaltal þessara launa í útreikningum í þessari ritgerð. 
Tölur þær sem notast er við úr fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar jafnast nokkuð á við töluefni Hagstofunnar 
Regluleg heildarlaun - fullvinnandi: Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum yfirvinnulaunum og 
veikindalaunum. 
http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010
%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../
Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=Þúsundir króna 
87

 Til að finna skattleysismörk var fylgt leiðbeiningum Gylfa Magnússonar, dósents við HÍ, sem fram koma í svari 
hans við fyrirspurn um það hvernig finna skuli skattleysismörk á vísindavefnum.is. 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=47900  

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=47900
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Á árinu 1998 hafði tekjuskattsstofninn hins vegar lækkað þar sem lífeyrisiðgjöld voru 

undanþegin staðgreiðslu. Staðgreiðsluhlutfall hafði hækkað í 40,88% og persónuafsláttur var 

23.901 kr. Meðallaun verkafólks 1998 voru 145.000 kr. á mánuði
88

, að teknu tilliti til þess að 

af þeirri upphæð dróst 4% lífeyrisiðgjald og 2% í viðbótarlífeyrissparnað var skattstofn 

136.792 kr. Reiknaður skattur af þeirri upphæð er 55.920 kr. og voru því greiddar 32.020 kr. í 

staðgreiðslu eða 22,8% af skattstofni. Fer því rúmlega 8% meira af tekjum verkafólks í 

staðgreiðslu skatta árið 1998 en við upptöku staðgreiðslu 1988. 

Með lögum nr. 128/2009 um tekjuöflun ríkisins voru gerðar þær breytingar á 66. gr. tskl. að 

inn í lögin komu ný skattþrep. Urðu skattþrepin þrjú og féll hluti meðallauna verkamanna 

innan 2. þreps. Hækkuðu því skattgreiðslur þessa hóps nokkuð. Á árinu 2013 voru skattþrepin 

sem hér segir:  

 

Upplýsingar fengnar á vef Ríkisskattstjóra, rsk.is 

 

                                                 

88
 Hagstofa Íslands, 

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti
=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Datab
ase/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na, sótt 15. júní 2014  

Staðgreiðsluhlutfall 35,20%

Skattstofn 63.468,00

Reiknaður skattur 22.340,74

Persónuafsláttur -13.235,00

Greiddur skattur 9.105,74

Hlutfall af mánaðarlaunum 14,3%

1.jan.88

Meðallaun verkafólks 

Skattþrep Viðmiðunartekjur á 

mánuði

Staðgreiðsluprósenta

1. þrep 0 – 241.475 krónur 37,32%

2. þrep 241.476 - 739.509 krónur 40,22%

3. þrep Yfir 739.509 krónur 46,22%
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Hafði þessi breyting það í för með sér að á árinu 2013 féllu 150.525 kr. af 392.000 kr. 

meðallaunum verkafólks
89

 innan skattþreps 2. Persónuafsláttur var 48.485 og skattgreiðslur 

102.145 kr. rúm 26% af launum þessa hóps fór því í staðgreiðslu á árinu 2013 samanborið við 

14,3% við upptöku staðgreiðslu. Það er því ljóst að ekki var staðið við það fyrirheit sem gefið 

var við upptöku staðgreiðslu að persónuafsláttur kæmi að fullu í stað fyrri frádráttarheimilda. 

7.2 Meðallaun á almennum vinnumarkaði 

Meðallaun á almennum vinnumarkaði voru á fyrsta ársfjórðungi 1988, samkvæmt áðurnefndu 

Fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar, 72.629 kr. á mánuði. Þegar notuð er sama reikniaðferð og 

í umfjöllun um meðallaun verkafólks þá kemur í ljós að 1988 eru greidd 17% af þeim launum 

í staðgreiðslu. Á árinu 1998 var hlutfallið komið í tæp 24% af 163.000 kr. mánaðarlaunum
90

 

og á árinu 2013 greiðir sami aðili rúm 27% af 423.000 kr. á mánuði.
91

 Það er því ljóst að ekki 

var staðið við það fyrirheit sem gefið var við upptöku staðgreiðslu að persónuafsláttur kæmi 

að fullu í stað fyrri frádráttarheimilda. 

7.2.1 Elli- og örorkulífeyrir
92

 

Eins og fram kom í kafla 3.2.2 þá greiddu elli- og örorkulífeyrisþegar ekki, skv. 5. mgr. 23. 

gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, útsvar af grunnlífeyri og tekjutryggingu en einnig nutu 

þeir að minnsta kosti 10% fasts afsláttar og persónuafsláttar. Kom það skýrt fram í 

greinargerð með frumvarpi til tekju- og eignarskattslaga að einn af megintilgangi stórhækkaðs 

persónuafsláttar væri að tryggja óbreytta stöðu elli- og örorkulífeyrisþega.  

7.3 Skattgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega 1. janúar 1988 

Fram kemur í Fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar í maí 1988 vegna 4. ársfjórðungs 1987 að 

elli- og örorkulífeyrir hafi verið, þann 1. janúar 1988, 8.649 kr. á mánuði og full tekjutrygging 

                                                 

89
 Hagstofa Íslands. 

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti
=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Datab
ase/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na Sótt 15. júní 2014 
90

 Hagstofa Íslands. 
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti
=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Datab
ase/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na Sótt 15. júní 2014. 
91

 Sama 
92

 Upplýsingar um kjör lífeyrisþega eru fengnar úr fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar og af heimasíðu 
Tryggingastofnunar http://www.tr.is/tryggingastofnun/fjarhaedir-og-gjaldskrar/eldri-upphaedir/  

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=VIN02010%26ti=Laun+%E1+almennum+vinnumarka%F0i+eftir+starfsst%E9tt+og+kyni+1998%2D2013++++++%26path=../Database/vinnumarkadur/fulllaun/%26lang=3%26units=%DE%FAsundir%20kr%F3na
http://www.tr.is/tryggingastofnun/fjarhaedir-og-gjaldskrar/eldri-upphaedir/
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15.450 kr. á mánuði eða alls 24.099 kr..
93

 Staðgreiðsluhlutfall var eins og áður er getið 35,2% 

og persónuafsláttur 13.235 kr. á mánuði og voru skattleysismörk 37.591 kr. á mánuði við 

upptöku staðgreiðslu
94

.  

Eins og sjá má á eftirfarandi töflu þá var reiknaður skattur af elli- og örorkulífeyri og 

tekjutryggingu 8.483 kr. af 24.099 kr. sem leiddi til þess að ónýttur persónuafsláttur var kr. 

4.752 kr. á mánuði. Sé hins vegar tekið inn í dæmið að elli- og örorkulífeyrisþegar sem rétt 

áttu á fullri tekjutryggingu gátu einnig sótt um heimilisuppbót sem var að fjárhæð 5.816 þann 

1. janúar 1988
95

 þá var ónýttur persónuafsláttur miðað við fullnýttan rétt til greiðslu frá 

Almannatryggingum 2.705 kr.  

 

Eins og fram kom hér að framan voru skattleysismörk 37.591 kr. á mánuði og tekjur 

einstaklings á elli- og örorkubótum með tekjutryggingu og heimilisuppbót voru kr. 29.915 kr. 

þann 1. janúar 1988. Voru því þessar tekjur 7.676 kr. undir skattleysismörkum sem þýddi í 

raun að lífeyrisþegi gat haft u.þ.b. 25%
96

 hærri tekjur, t.d. frá lífeyrissjóði, áður en til 

staðgreiðslu kom.. Hins vegar er það svo að þeir einir áttu rétt á heimilisuppbót sem nutu 

fullrar tekjutryggingar, ljóst er þó að sá sem einungis naut elli- og örorkulífeyris að fjárhæð 

8.649 kr. frá Almannatryggingum gat haft rúmlega þrefalda
97

 þá upphæð í tekjur annars staðar 

frá áður en skattleysismörkum var náð. 

                                                 

93
 Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar (maí 1988) 

94
 Til að finna skattleysismörk var fylgt leiðbeiningum Gylfa Magnússonar, dósents við HÍ, sem fram koma í svari 

hans við fyrirspurn um það hvernig finna skuli skattleysismörk á vísindavefnum.is. 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=47900 
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 Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar (maí 1988) 
96

 29.915/7.676 = 0,2566 eða 29.915*25,66 = 7.676 
97

 8.649*3 = 25.947, 8.649+25.947 = 34.596 

Staðgreiðsluhlutfall 35,20%

Elli-og örorkulífeyrir 8.649

Tekjutrygging 15.450

Skattstofn 24.099

Reiknaður skattur 8.483

Persónuafsláttur -13.235

Ónýttur persónuafsl. -4.752

Heimilisuppbót 5.816

Reiknaður skattur af heimilisuppbót 2.047

Ónýttur persónuafsl -2.705

Elli-og örorkulífeyrir

1.jan.88
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7.3.1 Skattgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega 1998 og 2013 

Áður hefur komið fram að skattbyrði einstaklinga hafi lækkað vegna áhrifa skattfrelsis 

lífeyrisiðgjalda. Persónuafsláttur var nánast óbreyttur vegna ársins 1996, hækkaði einungis 

um 0,2% frá fyrra ári og á árunum 1997 og 1998 lækkaði persónuafsláttur um 4,88% í 

heildina. Áður hefur komið fram að talið hafi verið að slíkt skattfrelsi jafngilti í reynd lækkun 

tekjuskattshlutfallsins um 1,5%. Elli- og örorkulífeyrisþegar, a.m.k. ellilífeyrisþegar, eru 

fæstir á vinnumarkaði og njóta því lítt þessarar lækkunar á tekjuskattshlutfalli. Á árinu 1998 

þegar áhrif þessara breytinga á persónuafslátt voru að fullu komin fram, var reiknaður skattur 

af grunnlífeyri og tekjutryggingu sem þá var 42.947 kr. 17.557 kr. Fullur persónuafsláttur var 

kr. 23.901 kr. á mánuði og var því ónýttur persónuafsláttur einungis 6.344 kr. Heimilisuppbót 

á þessum tíma var kr. 13.304 kr. og reiknaður skattur af þeirri upphæð 5.439. Stóðu því 

einungis 906 kr. af ónýttum persónuafslætti elli- og örorkulífeyrisþega eftir á árinu 1998. Enn 

var það þó svo að ekki var greiddur skattur af elli- og örorkulífeyri og heimilisuppbót 1998. 

Mikill viðsnúningur var þó orðinn á árinu 2013, elli- og örorkulífeyrir var þá 34.053 kr. og 

tekjutrygging 107.461 kr. Skattstofn var því 141.514 kr. og persónuafsláttur, eins og áður er 

getið, 48.485. kr. á mánuði og greidd staðgreiðsla 4.328 kr. Það er því ljóst að greiddur var 

fullur skattur af 31.669 kr. heimilisuppbót að fjárhæð 11.819 kr. Heildar skattgreiðsla elli- og 

örorkulífeyrisþega var því 16.147 kr. á árinu 2013. Rúmlega 10% af heildartekjum var því 

greitt í skatta samanborið við það að við upptöku staðgreiðslu greiddi sami hópur enga skatta. 

8 Samantekt III. þáttar 

Við upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda hækkaði persónuafsláttur umtalsvert, var 

hækkuninni ætlað að koma í stað niðurfelldra frádráttarheimilda einstaklinga utan rekstrar og 

átti að tryggja að skattbyrði þyngdist ekki við breytinguna. Eins og rakið hefur verið þá féll 

niður sérstök heimild í lögum um tekjustofna sveitarfélaga þess efnis að elli- og örorkulífeyrir 

auk tekjutryggingar væri frádráttarbær frá útsvari. Kom það alveg skýrt fram í athugasemdum 

með frumvarpi til breytinga á tekjuskattslögum að mikilli hækkun persónuafsláttar væri ekki 

síst ætlað að tryggja það að lífeyrisþegar bæru ekki hærri skattbyrðar eftir en áður.  

Eðli persónuafsláttar er að hafa mest áhrif á þá tekjuminnstu þar sem um fasta upphæð er að 

ræða og hafa því allar ákvarðanir stjórnvalda um hækkun eða lækkun afsláttarins mest áhrif á 

þá hópa þjóðfélagsins sem hvað minnst hafa milli handanna. Í upphafi var hækkun 
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persónuafsláttar tengd lánskjaravísitölu og hélst sú tenging allt til ársins 1995 er 

lífeyrisiðgjöld urðu skattfrjáls. Var talið að skattfrelsi iðgjaldanna jafngilti í reynd lækkun 

tekjuskattshlutfalls um rúmlega 1,5% og gripu stjórnvöld til þeirra ráðstafana að halda 

persónuafslætti óbreyttum 1996, til að vega upp á móti tekjutapi ríkissjóðs vegna þessa. 

Einnig kom inn ákvæði um skattfrelsi séreignarsparnaðar 1997 og lækkaði persónuafsláttur 

nokkuð á árunum 1997-1999.  

Við upphaf staðgreiðslu greiddu elli- og örorkulífeyrisþegar ekki skatt af grunntekjum sínum 

frá Tryggingastofnun, þ.e. ellilífeyri, tekjutryggingu og heimilisuppbót. Fram kom í 

frumvarpsgreinargerð að engin breyting yrði á skattbyrði lífeyrisþega nema um væri að ræða 

umtalsverðar umframtekjur. Má til sanns vegar færa að sú hafi verið raunin í upphafi þar sem 

ellilífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbót voru 29.915 kr. á mánuði en skattleysismörk 

37.591 kr. Það er því ljóst að lífeyrisþegar höfðu svigrúm til að þrefalda grunntekjur sínar, 

áður en til skattgreiðslu kom, í upphafi staðgreiðslu. Í dag er staðan hins vegar sú að af 

ellilífeyri, tekjutryggingu og heimilisuppbót sem var á árinu 2013 153.333 kr. eru greiddar 

16.147 kr. í staðgreiðslu. Allt frá árinu 1995 hefur ellilífeyrir ekki hækkað til jafns við 

lágmarkstekjur á vinnumarkaði og er því skýringu á skattinnheimtu ekki að finna í því að 

tekjur lífeyrisþega hafi hækkað svo mikið
98

. Einnig ber á það að líta að elli- og 

örorkulífeyrisþegar greiddu ekki útsvar af þessum tekjum sínum fyrir skattkerfisbreytingu, á 

því hefur orðið grundvallarbreyting og hefur greiðsluþátttaka þeirra í útsvari farið hæst í 

100% árið 2007 þrátt fyrir loforð þess efnis að niðurfelling frádráttarheimilda hefði ekki áhrif 

til þess að skattbyrði ykist á þessum hópi. Í dag er greiðsluþátttaka ellilífeyrisþega, þrátt fyrir 

mjög mikla hækkun á persónuafslætti 2010, um það bil 55% í útsvari.
99

 Hafa verður í huga að 

á meðan tekjur eru undir skattleysismörkum þá greiðir ríkissjóður útsvar fyrir launamann. Í 

febrúar hefti Vefrits fjármálaráðuneytisins, 2006, er fjallað um skattleysismörk og segir þar 

um greiðslu útsvars:  

Þegar málið er skoðað frá sjónarhóli ríkissjóðs kemur í ljós að þótt launþegi borgi ekki neina 

skatta meðan tekjur hans eru neðan skattleysismarka þá fær það sveitarfélag sem hann býr í 

útsvar af öllum tekjunum. Ríkið greiðir nefnilega útsvar þeirra sem eru með laun neðan þessara 

marka. Útsvar sveitarfélaga er dæmi um flatan skatt án skattleysismarka frá sjónarhóli 
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sveitarfélaganna. Þegar laun fara upp fyrir skattleysismörkin byrjar greiðsla launþegans til 

sveitarfélagsins en ríkið fær ekki greiddan tekjuskatt fyrr en launamaðurinn borgar allt sitt 

útsvar sjálfur.
100

 

Það felur því í sér mikinn sparnað fyrir ríkissjóð að tekjur séu yfir skattleysismörkum.  

Þegar litið er til staðgreiðslu af meðallaunum verkafólks og á almennum vinnumarkaði má sjá 

að persónuafsláttur hefur ekki haldið gildi sínu. Við upphaf staðgreiðslu voru greidd 14,3% af 

meðallaunum verkafólks í staðgreiðslu en á árinu 2013 voru hins vegar greidd rúmlega 26% 

af þessum launum í staðgreiðslu. Af meðallaunum á almennum vinnumarkaði hefur sama 

hlutfall farið úr 17% 1988 í 27% 2013. 

Í þessum hluta ritgerðarinnar hefur einungis verið farið í einfalda útreikninga á virði 

persónuafsláttar og þróun frá upptöku staðgreiðslu. Ágreiningur hefur verið uppi um það 

hvaða leiðir hefði verið rétt að fara til þess að persónuafsláttur hefði haldið gildi sínu. Í 

lögfræðilegri ritgerð á borð við þessa er ekki rými fyrir mikla útreikninga og töflur en 

höfundur hefur þó ekki komist hjá því við vinnslu verksins að rýna í hvernig þróunin hefði 

getað orðið og jafnvel átt að vera til að persónuafsláttur héldi virði sínu. Í viðauka er því að 

finna ýmsar töflur sem höfundur hefur sett upp til að skoða þessar leiðir og má þar finna töflur 

um það hver þróun persónuafsláttar hefði orðið ef hækkun hans hefði verið tengd ýmsum 

vísitölum og hver áhrif þess hefði orðið á skattgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.
101
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IV. þáttur- Núgildandi frádráttarheimildir tekjuskattslaga og 
danskur réttur 

9 1. Frádráttarheimildir í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt
102

 

Þrátt fyrir að persónuafsláttur hafi ekki haldið gildi sínu hafa ekki hafa verið gerðar neinar 

róttækar breytingar á frádráttarheimildum einstaklinga, ef undan er skilið skattfrelsi 

lífeyrisiðgjalda, frá upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda 1988. 

Almenn ákvæði um frádrátt frá tekjum er að finna í III. kafla tekjuskattslaga. Í 1. mgr. 29. gr. 

segir að einungis sé heimill frádráttur frá skattskyldum tekjum manns, sem ekki eru tengdar 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, sem sérstaklega er getið um í kaflanum.  

9.1 30. gr. tsl. 

Í A-lið 1. mgr. 30. gr.  er að finna aðalákvæði  um frádráttarheimildir manna frá tekjum utan 

atvinnurekstrar og varða þeir frádrættir tekjur skv. A-lið 7. gr.  Þar segir: „Frá tekjum manna 

skv. II kafla laga þessara, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, má 

draga: 

A 

1. Útgjöld að hámarki móttekin fjárhæð ökutækjastyrkja, dagpeninga eða hliðstæðra endurgreiðslna á 

kostnaði sem sannað er að séu ferða- og dvalarkostnaður vegna atvinnurekanda og eru í samræmi við 

matsreglur ráðherra. Útgjöld að hámarki móttekinni fjárhæð ættleiðingarstyrks samkvæmt lögum um 

ættleiðingarstyrki og má frádráttur þessi aldrei vera hærri en fjárhæð styrksins. 

2. Launatekjur sem greiddar eru embættismönnum, fulltrúum og öðrum starfsmönnum sem starfa hjá 

alþjóðastofnunum eða ríkjasamtökum enda sé kveðið á um skattfrelsið í samningum sem Ísland er aðili 

að. Staðaruppbót sem greidd er vegna starfa erlendis í þjónustu hins íslenska ríkis. Þeir einir teljast 

starfa erlendis í þessu sambandi sem eru fastráðnir, settir eða skipaðir starfsmenn við sendiráð 

Íslands, hjá sendiræðismönnum eða eru fastafulltrúar Íslands við alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili 

að eða eru starfsmenn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. 

3. Tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 7. gr. sem skattfrjálsar eru samkvæmt sérlögum eða vinninga í 

happdrættum sem fengið hafa leyfi þess ráðuneytis er fer með málefni happdrætta, enda sé öllum 

ágóða af þeim varið til menningarmála, mannúðarmála eða kirkjulegrar starfsemi. Sama gildir um 

happdrætti sem starfa samkvæmt leyfi útgefnu af stjórnvöldum á hinu evrópska efnahagssvæði, í 

aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum, að sömu skilyrðum 

fullnægðum. 
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4. Iðgjöld launþega til öflunar lífeyrisréttinda samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða að hámarki 4% af iðgjaldsstofni. að auki allt að 4% af iðgjaldsstofni samkvæmt 

ákvörðun sjóðfélaga vegna iðgjalda sem greidd eru til lífeyrissjóða til aukningar lífeyrisréttinda, til aðila 

skv. 3. mgr. 8. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, eða til 

starfstengdra eftirlaunasjóða samkvæmt lögum um starfstengda eftirlaunasjóði. Skilyrði frádráttar 

samkvæmt þessum lið er að iðgjöld séu greidd reglulega. 

5. Iðgjöld manna sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi vegna öflunar 

lífeyrisréttinda samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða að 

hámarki 4% af iðgjaldsstofni. Að auki allt að 4% af iðgjaldsstofni samkvæmt ákvörðun sjóðfélaga vegna 

iðgjalda sem greidd eru til lífeyrissjóða til aukningar lífeyrisréttinda, til aðila skv. 3. mgr. 8. gr. laga um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrisssjóða, eða til starfstengdra eftirlaunasjóða 

samkvæmt lögum um starfstengda eftirlaunasjóði. Skilyrði frádráttar samkvæmt þessum lið er að 

iðgjöld séu greidd reglulega. 

Í 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr. er kveðið á um frádrátt frá tekjum vegna aukningar á 

fjárfestingum í hlutabréfum. Var sá frádráttur bundinn fjárfestingum á árunum 1998-2002 og 

er því ekki í gildi í dag.  

Í 2. tölul. B-liðar 1. mgr. og í 3. mgr. 30. gr. er að finna reglur um frádrátt á móti tekjum skv. 

C-lið 7. gr., þ.e. fjármagnstekjum. Fyrrnefnda ákvæðið varðar vexti, þ.e. mótreikning tapaðra 

vaxta sem fjármagnstekjuskattur hefur verið greiddur af. Síðarnefnda ákvæðið heimilar manni 

að draga frá húsaleigutekjum húsaleigugjöld af íbúðarhúsnæði til eigin nota. Þá eru í 66. gr. 

ákvæði um skattfrelsi vaxtatekna að fjárhæð 125.000 kr. og 30% af tekjum manns útleigu 

íbúðarhúsnæðis. 

Í 3. mgr. 30. gr. er svo kveðið á um það að hafi maður beinan kostnað við öflun annarra tekna 

en tekna skv. 1. tölul. A-liðs 1. mgr. 7. gr, án þess að tekjuöflunin falli undir atvinnurekstur 

eða sjálfstæða starfsemi, skuli ákvæði 1. mgr. 1. tölul. 31. gr., um frádrátt frá tekjum af 

atvinnurekstri, gilda um slíkan kostnað, þó ekki ákvæðin um vexti af skuldum, afföll, 

gengistöp og fyrningu eigna. Einungis er heimilt að nýta slíkan kostnað til frádráttar sams 

konar tekjum og hann gekk til öflunar á. 

9.2 Frádráttur vegna ökutækjastyrkja, dagpeninga og lífeyrisiðgjalda 

Frádrættir vegna ökutækjastyrkja, dagpeninga og lífeyirsiðgjalda eru án efa algengust 

frádráttarliðir manna utan atvinnurekstrar og því ástæða til að fjalla sérstaklega um  þá.  

9.2.1 1.2.1. Ökutækjastyrkur og dagpeningar 

Fram kemur í 1. tölul. A liðs 7. gr. laganna að ökutækjastyrkur, dagpeningar og aðrar slíkar 

greiðslur til starfsmanna eru skattskyldar. Hins vegar er skv. 1. tölul. A liðs 30. gr. launþega 
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heimilt að draga frá þessum tekjum þau útgjöld er hann hefur haft vegna t.d. reksturs bifreiðar 

sinnar í þágu atvinnurekanda þó að hámarki greiðslu þeirri sem hann fær frá 

atvinnurekandanum. Útgjöldin mega þó ekki fara fram úr matsreglum ríkisskattstjóra sem 

birtar eru árlega í leiðbeiningum ríkisskattstjóra til almennings um gerð skattframtala.
103

 

Reglurnar eru settar árlega með auglýsingum og í auglýsingu nr. 1181/2012 er að finna reglur 

sem giltu um mat á kostnaði til frádráttar frá tekjum vegna tekjuársins 2013. 

9.2.1.1 1.2.1.1. Ökutækjastyrkur  

Ákvæði 118. gr. tskl. kveður á um að ríkisskattstjóri, að fenginni staðfestingu ráðherra, gefi 

árlega út reglur um mat á hlunnindum og frádráttum. Í 1. tl. A-liðs 1. mgr. 30. gr. er vísað í 

frádráttarhluta skattmats ríkisskattstjóra. Deilt hefur verið um það hvort ólögmætt framsal 

skattlagningavaldsins felist í matsreglum ríkisskattstjóra. Í Hrd. í máli nr. 356/1999 hélt 

skattaðili, sem hafði haft ótakmörkuð afnot af bifreiðum í eigu fyrirtækja, sem hann var 

meirihlutaeigandi í, því fram að ólögmætt framsal skattlagningavalds fælist í reglum 

ríkisskattstjóra um mat á hlunnindum skv. þág. 116. gr. laga nr. 75/1981, nú 118. gr. tskl. 

Fram kom í dómi Hæstaréttar að þegar skattyfirvöldum væri veitt heimild til að setja slíkar 

reglur þá skipti höfuðmáli hvort um málefnalegar reglur sem reistar væru á almennum 

efnislegum mælikvarða væri að ræða. Taldi Hæstiréttur svo vera, reglurnar væru þar að auki 

einfaldar, hlutlægar og gegnsæjar. Ekki var talið að um ólögmætt framsal skattlagningarvalds 

væri að ræða þrátt fyrir almennt orðalag lagaheimildarinnar. 

Frádráttarheimild 1. tl. A-liðst 1. mgr. 30. gr. tsl. er undantekning frá meginreglunni um að 

skatt skuli greiða af tekjum eins og fram kemur í H. 1996:1955 Í gegn Ragnari Karlssyni. 

„Samkvæmt fyrrnefndu ákvæði 30. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt verður að vera ljóst 

að akstur hafi verið í þágu vinnuveitanda, til þess að kostnaður af honum sé frádráttarbær, 

enda er um að ræða undantekningu frá meginreglunni um, að skatt skuli greiða af tekjum.“  

Í skattmati 2013 vegna gjaldaársins 2014 er að í grein 3.1. er að finna skilyrði frádráttar vegna 

ökutækjastyrks. Kemur þar fram að launþega sé heimilt að draga frá tekjum sannanlegan 

kostnað vegna reksturs ökutækis sem nýtt hafi verið í þágu launagreiðanda. Einnig sé heimilt 

að færa hlutfallslega árlega afskrift til frádráttar mótteknum ökutækjastyrk. Skilyrði slíks 

frádráttar er að færð hafi verið akstursdagbók eða akstursskýrsla sbr. reglugerð 591/1987, um 
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laun greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu. Í 2. tölul. 3.1. kemur fram að skila þurfi á 

eyðublaði til RSK sundurliðun á heildarnotkun ökutækisins í a) akstur til og frá vinnu, en 

hann telst allur í eigin þágu b)akstur í eigin þágu og c) akstur í þágu launagreiðanda.
104

 

Þann 1. janúar 1988 tók gildi reglugerð nr. 591/1987 um laun, greiðslur og hlunnindi utan 

staðgreiðslu, sem sett var skv. 8. gr. stgl. Ákvæði 3. mgr. 3. gr. kveður á um að greiðsla vegna 

aksturs launamanns á milli heimilis hans og venjulegs vinnustaðar sé ekki undanþegin 

staðgreiðslu en aki launamaður hins vegar beint frá heimili sínu til annars vinnustaðar en hins 

venjulega að beiðni launagreiðanda geti slík greiðsla fallið undir endurgreiddan 

bifreiðakostnað. Svo virðist sem þetta ákvæði hafi ekki ratað inn í skattmat fyrr en í skattmat 

2014 fyrir gjaldaárið 2015, sbr. auglýsingu nr. 14/2014, en í skattmati 2014 hefur verið fellt út 

ákvæði 2. töluliðar 3.1 um að allur akstur til og frá vinnu teljist í eigin þágu, og virðist það 

hafa komið ýmsum endurskoðendum í opna skjöldu. Kemur til að mynda fram í skattafréttum 

EY á Íslandi, í umfjöllun um breytingar á reglum um akstur á milli heimilis og vinnustaðar 

að: 

Í skattmati 2014 er kveðið á um að akstur launamanns á milli heimilis hans og venjulegs 

vinnustaðar teljist ekki í þágu launagreiðanda og er þar ekki um að ræða breytingu frá gildandi 

reglum. Um langt skeið hefur þessi regla verið talin fortakslaus, en nú hefur verið bætt inn í 

skattmatið svohljóðandi reglu að aki launamaður beint frá heimili sínu til annars vinnustaðar en 

hins venjulega að beiðni launagreiðanda geti verið heimilt að færa frádrátt á móti greiðslum 

fyrir slík afnot ökutækis, enda séu þau afnot af ökutæki launamanns beinlínis tengd starfi hans en 

ekki fólgin í því einu að komast á vinnustað
105

. 

Sé litið til úrskurðar yfirskattanefndar í máli nr. 337/2011 þar sem ágreiningur var uppi um 

endurgjald vegna aksturs lektors á milli heimilis og Háskólans á Bifröst þá verður ekki annað 

séð en að skattmatsreglur fjármálaráðherra gangi framar reglugerð en í úrskurði segir: „Eins 

og fram er komið telst akstur milli heimilis og vinnustaðar fortakslaust
106

 í þágu viðkomandi 

launamanns en ekki launagreiðanda, sbr. skattmatsreglur fjármálaráðherra, og er ekki hægt að 

draga þá ályktun að tilefni aksturs til og frá vinnu eða lengd ferðar skipti máli.“ Kærandi hafði 

sinnt starfi sínu hjá háskólanum að miklu leyti frá heimili sínu í Kópavogi og var því ekki 

mótmælt að starfsstöð kæranda hafi fyrst og fremst verið heimili hennar í Kópavogi en einnig 
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hafði henni verið búin starfsstöð í Skeifunni í Reykjavík. Var ekki fallist á það að kostnaður 

vegna akstur vegna kennslu, funda, verkefna o.fl. væri frádráttarbær kostnaður. 

Nú ber á það að líta að ákvæði 3. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar hefur verið í gildi allt frá árinu 

1988 og akstur á milli heimilis og vinnustaðar er því ekki fortakslaust í þágu viðkomandi 

launamanns. Þrátt fyrir að yfirvöldum hafi verið gefið nokkuð frjálsar hendur um skattmat þá 

er álitamál hvort slíkar auglýsingar geti gengið framar reglugerðarákvæðum. Í fyrrnefndum 

úrskurði kemur einnig fram að við ákvörðun þess sé um að ræða akstur milli heimilis og 

vinnustaðar verði að miða við þann vinnustað þar sem launþega ber að jafnaði að mæta til 

vinnu við upphaf vinnudags. Akstur frá þeim vinnustað hljóti að teljast vera í þágu 

vinnuveitanda hans. Vísað er til áður nefnds reglugerðarákvæðis, sem að vísu fjalli um laun, 

greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu, þar sem miðað er við akstur til annars vinnustaðar en 

hins venjulega og segir svo í dómnum: „Gagnályktun frá þessu ákvæði leiðir til þeirrar 

niðurstöðu, að akstur launþega frá einum vinnustað til annars í tengslum við vinnu hans hljóti 

að teljast vera í þágu vinnuveitanda hans [...]. 

Þrátt fyrir þetta er ljóst að úrskurðarframkvæmd er ströng hvað varðar túlkun á akstri í eigin 

þágu, sbr. úrskurði yfirskattanefndar í máli nr. 337/2011 sem rakinn var að ofan, sem og t.d. í 

málum nr. 23/2004 (grunnskólakennari í dreifbýli), nr. 354/2005 (flugfreyja) og nr. 376/2005 

(hjúkrunarfræðingur). Spurning er hvort breytt skattmat breyti nokkru þar um þar sem hnýtt er 

við ákvæðið eftirfarandi orðum "enda séu þau afnot af ökutæki launamanns beinlínis tengd starfi 

hans en ekki fólgin í því einu að komast á vinnustað ". 

9.2.2 1.2.1.2. Dagpeningar 

Hafi launþegi fengið greidda dagpeninga frá launagreiðanda sínum er honum heimilt að draga 

frá skattskyldum tekjum sínum sannanlegan kostnað sinn vegna ferðanna sbr. 1. tölul. A-liðar 

1. mgr. 30. gr. og lið 3.2 í skattmati. Fram kemur í skattmati að frádráttur sé einungis heimill 

vegna tilfallandi ferða á vegum launagreiðanda utan venjulegs vinnustaðar. Leggja skal fram 

reikninga vegna gistingar, fæðis og annars ferðatengds kostnaðar sem launþegi hefur lagt út. 

Gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, fjárhæð ferðapeninga og dagpeninga verða að 

liggja fyrir í bókhaldi launagreiðanda og launþega. Í skattmatinu er svo getið um 

frádráttarfjárhæðir. Frádráttur getur þó aldrei numið hærri fjárhæð en sá kostnaður sem 

sannanlega er ferðakostnaður í þágu launagreiðandans.  
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Úrskurðarframkvæmd varðandi skilyrðið um tilfallandi ferðir er ströng sbr. t.d. úrskurði 

yfirskattanefndar í málum nr. 170/2004 (sorphreinsimaður) og nr. 42/2005 (sölumaður). Í 

fyrrnefnda málinu var kærð sú breyting á skattframtali kæranda að fella niður frádrátt á móti 

dagpeningagreiðslum. Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að dagpeningar hefðu verið 

greiddir kæranda vegna reglubundinna ferða hans til nágrannabyggðarlaga vegna 

sorphreinsunar á vegum vinnuveitanda. Þegar tilhögun á starfi kæranda var virt og sérstaklega 

haft í huga að akstur var ríkur og reglubundinn þáttur í starfinu var ekki fallist á að um um 

tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar væri að ræða í skilningi skattmatsreglna þannig að 

frádráttur eftir reglum um dagpeninga kæmi til álita. Í síðarnefnda málinu var einnig kærð sú 

breyting á skattframtali kæranda að fella niður frádrátt á móti dagpeningagreiðslum. Í 

úrskurði yfirskattanefndar kom fram að dagpeningar hefðu verið greiddir kæranda vegna 

reglubundinna ferða hans út á land vegna sölu trygginga á vegum vinnuveitanda. Þegar 

tilhögun á starfi kæranda var virt og sérstaklega haft í huga að söluferðir voru ríkur og 

reglubundinn þáttur í starfinu var ekki fallist á að um tilfallandi ferðir utan venjulegs 

vinnustaðar væri að ræða í skilningi skattmatsreglna þannig að frádráttur eftir reglum um 

dagpeninga kæmi til álita. Þá voru heldur ekki talin efni til þess að áætla kæranda frádrátt að 

álitum á þeim grundvelli að í mótteknum dagpeningum hefði að einhverju marki falist 

endurgreiðsla útlagðs kostnaðar. 

Vegna ferðalaga erlendis eru sérreglur í skattmatinu sem ekki verða raktar hér en þó má geta 

þess að sé tímabundin dvöl launþega erlendis á vegum íslensks launagreiðanda, sbr. gr. 3.3., 

þá er honum heimilt að draga ákveðnar fjárhæðir frá sérgreindum greiðslum vegna uppihalds í 

allt að eitt ár. 

Á reglur vegna dagpeninga launþega reyndi í Hrd. 124/2000, Kristján Ólafsson gegn Í og SÍF 

hf. til vara, (Kamchatka dómur). K hafði fengi greidda dagpeninga 99 SDR á dag, skv. 

samningi við Íslenskar sjávarafurðir þegar hann starfaði sem skipaeftirlitsmaður að 

svokölluðu Kamchatka verkefni. Þetta var áður en gr. 3.3. kom inn í skattmat. Ríkisskattstjóri 

hafði ritað bréf til allra skattstjóra þar sem það álit var látið uppi að fallast mætti á 15% 

frádrátt af greiddum dagpeningum þeirra sem störfuðu að þessu verkefni. K taldi að ekki væri 

rétt að ákvörðuninni staðið þar sem að samkvæmt auglýsingu ríkisskattstjóra nr. 3/1996 um 

skattmat í staðgreiðslu á árinu 1996, gr. 4.1, hafi almennir dagpeningar í Asíu verið SDR 74 

vegna gistingar og SDR 84 vegna annars, samtals SDR 158. Dagpeningar vegna þjálfunar, 

náms eða eftirlitsstarfa á sama svæði hafi hins vegar verið SDR 48 og SDR 54, samtals 102. 
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Væru dagpeningar hans því innan viðmiðunarmarka. Taldi K að ríkisskattstjóra hefði ekki 

verið heimilt að gefa áðurnefnd fyrirmæli til skattstjóra. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að K 

hafi verið ráðinn tímabundið til ákveðins verkefnis og að samkvæmt ráðningarsamningum 

hafi starfsstöð áfrýjanda á meðan verkefninu stóð verið í Petropavlosk á Kamchatka. 

Viðurkennt var að hann hefði haft einhvern frádráttarbæran kostnað af uppihaldi sínu og var 

heimilaður 15% frádráttur frá heildarfjárhæð greiddra dagpeninga. Í dómi Hæstaréttar kemur 

fram að mælt sé fyrir um það í 116. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt að ríkisskattstjóri 

skuli gefa út árlega reglur um mat á hlunnindum sbr. 7. gr. Ríkisskattstjóri hafi með vísan til 

þessarar greinar og A-liðs 30. gr. gefið út reglur um frádrátt á móti fengnum dagpeningum 

sem gilda skyldu fyrir árið 1996. Í reglum þessum segi að frádráttur frá fengnum 

dagpeningum byggist á að skilyrði 2. og 3. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 591/1987 séu uppfyllt. 

Uppfylla þurfi skilyrði 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar sbr. og 1. tl. 1. mgr. A-liðs 30. gr. um 

tekjuskatt og eignarskatt um framlagningu gagna til að staðreyna að greiddir dagpeningar hafi 

farið til greiðslu dvalarkostnaðar. Ekki hafi legið fyrir gögn um raunverulegan ferða- og 

dvalarkostnað áfrýjanda og hafi því verið rétt staðið að ákvörðun skattyfirvalda, um að 

heimila 15% frádrátt frá heildarfjárhæð greiddra dagpeninga, hún hafi verið málefnaleg og í 

fullu samræmi við 1. tl. 1. mgr. A-liðs 30. gr. laganna um tekjuskatt og eignarskatt.  

9.2.3 1.2.2. Lífeyrisiðgjöld 

Iðgjöld launþega, sem greidd eru reglulega, til öflunar lífeyrisréttinda, að hámarki 4% af 

iðgjaldsstofni, eru frádráttarbær frá tekjum sbr. 4. tölul. A-liðar 30. gr. tskl.. Einnig er 

mönnum heimilt að frádraga allt að 4% af iðgjaldastofni sem greidd eru til lífeyrissjóða til 

aukningar lífeyrisréttinda eða starfstengdra eftirlaunasjóða frá tekjum. Skilyrði frádráttar er að 

iðgjöld séu greidd reglulega. Upphaflega náði síðari frádráttarheimildin ekki til 

eftirlaunasjóða en eftir gildistöku laga nr. 76/2007 fer um skattalega meðferð slíkra greiðslna 

með sama hætti og gildir um greiðslur í lífeyrissjóði og séreignarsparnað. Sambærilegar 

reglur er að finna í 5. tölulið um iðgjöld manna sem vinna við eigin atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi.    

9.3 Ýmsar frádráttarheimildir. 

Auk þeirra frádráttarheimilda í 30. gr. tsl., sem raktar hafa verið, er einstaklingum utan 

atvinnurekstrar heimilt, skv. 24. gr., að draga frá fjármagnstekjum í formi söluhagnaðar af 

eignum tap af sölu samskonar eigna á árinu. Frekari frádráttarheimildir er ekki að finna í 
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núgildandi tsl. en rétt þykir að geta um nokkur skattfrelsisákvæði sem hafa bæst við frá 

upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda. Einnig verða gr. 4, 6 og 7 í skattmati 2013 raktar enda 

virðast þær varða frádrátt á móti tekjum einstaklinga utan rekstrar.  

9.3.1 1.3.1. Frádráttur vegna endurhæfingar- og heilsuræktarstyrkja 

Í 10. tl. 28. gr. tsl. er eftirfarandi undanþáguákvæði: "Styrkir úr Endurhæfingarsjóði 

Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins sem ganga til greiðslu kostnaðar vegna 

endurhæfingar, heilbrigðisþjónustu og tiltekinnar þjónustu fagaðila. Ráðherra setur reglugerð 

um nánari framkvæmd þessa ákvæðis." Þá segir í gr. 2.9. í skattmati að ekki skuli telja til 

tekna starfsmanns greiðslu frá launagreiðanda, eða eftir atvikum stéttarfélagi, sem ætlað er að 

standa straum af kostnaði við íþróttaiðkun og aðra heilsurækt að því marki sem slík greiðsla 

fer ekki yfir 50.000 kr. á ári. Með kostnaði við íþróttaiðkun og heilsurækt er átt við greiðslu á 

aðgangi að líkamsræktarstöðvum, sundlaugum og skíðasvæðum, greiðslu á æfingagjöldum í 

íþróttasali og félagsgjöldum í golfklúbba sem og þátttökugjöld vegna annarrar hreyfingar sem 

stunduð er með reglubundnum hætti. Einnig fellur hér undir kostnaður við aðra heilsurækt 

eins og t.d. jóga og annar sambærilegur kostnaður, þ.m.t. kostnaður vegna endurhæfingar. 

9.3.2 1.3.2. Frádráttur vegna hóp-. almennings-  og vistvænna samgangna 

Í 7. gr. er tsl. eftirfarandi undanþága: "Reki vinnuveitandi hópferðabifreið til að flytja 

starfsmenn sína til og frá vinnu teljast hlunnindi starfsmanna af slíkum ferðum þó ekki til 

skattskyldra tekna. Sama gildir greiði vinnuveitandi kostnað starfsmanna af ferðum til og frá 

vinnu samkvæmt samningi milli aðila séu nýttar til ferðanna almenningssamgöngur og 

vistvænar samgöngur, þó ekki með vélknúnum ökutækjum, enda sé fjárhæðin ekki umfram 

viðmiðunarmörk samkvæmt mati ríkisskattstjóra. 

Í gr. 2.6 í skattmati kemur fram að ekki skuli telja til skattskyldra tekna launþega greiðslur 

launagreiðanda vegna ferða milli heimilis og vinnustaðar/eða vegna ferða í þágu 

launagreiðanda að uppfylltu því skilyrði að nýttar séu almenningssamgöngur eða vistvænn 

samgöngumáti að hámarki 7.000 kr. á mánuði séu þær ferðir í þágu launagreiðanda. Undirrita 

verði formlegan samning milli launagreiðanda og launþega um nýtingu á 

almenningssamgöngum eða vistvænum ferðamáta launþegans. Sé hins vegar ekki til staðar 

slíkur samningur eru ferðir launþega til og frá vinnu alltaf skattskyld hlunnindi. 

Vistvænn ferðamáti er sbr. 2. mgr. í gr. 2.6 annar ferðamáti en með vélknúnum ökutækjum 

skv. skilgreiningu umferðarlaga, t.d. reiðhjól eða ganga. 
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Frádráttur vegna fóstursbarna 

Greiðslur vegna barna sem barnaverndarnefnd eða meðferðarstofnun hefur sett í fóstur hjá 

framteljanda eru skattskyldar tekjur. Hins vegar er heimilt að draga frá þeim tekjum 

sannanlegan kostnað sem tengjast þessum greiðslum beint sbr. 2. mgr. 30. gr. tskl. sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar í máli  nr. 362/1998 og gr. 4 í skattmati. Í stað sannanlegs kostnaðar 

má þó færa frádrátt sem svarar til tvöfalds barnalífeyris vegna hvers barns, frádráttur getur þó 

aldrei orðið hærri fjárhæð en sem nemur greiðslum. Á þetta einungis við um einstaklinga en 

ekki reglubundna starfsemi. 

Frádráttur hjá stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna 

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna fatlaðra barna eru skattskyldar tekjur en færa má á móti 

beinan kostnað vegna umönnunar og dvalar barnanna sbr. gr. 6 í skattmati. Hins vegar má í 

stað sannanlegs kostnaðar færa frádrátt eftir sömu reglum og gilda um frádrátt vegna 

dagvistunar eða sumardvalar barna skv. gr. 6. 

Frádráttur vegna vistunar aldraðra og öryrkja 

Einnig teljast greiðslur vegna vistunar aldraðra eða öryrkja í heimahúsum skattskyldar tekjur 

en færa má á móti beinan kostnað sem af vistuninni leiðir eða frádrátt á móti greiðslum sem 

svarar til tvöfalds ellilífeyris (grunnlífeyris) þó aldrei hærri fjárhæð en nemur greiðslunum 

sbr. gr. 7 í skattmati.
107

 

9.4 Hefur eitthvað af eldri frádráttarheimildum ratað inn í tskl. aftur? 

Eins og fjallað var um í kafla 3.2.1 var um ýmsar frádráttarheimildir að velja fyrir 

einstaklinga utan rekstrar í tskl. fyrir skattkerfisbreytinguna 1988. Átti stórhækkaður 

persónuafsláttur að koma í stað þeirra og hafa fáar breytingar verið gerðar á 

frádráttarheimildum tskl. frá upptöku staðgreiðslunnar. Helst ber þó að nefna skattfrelsi 

lífeyrisiðgjalda í 4. og 5. tl. 1. mgr. 30. gr.. Eru það í raun einu frádráttarheimildirnar sem 

féllu niður við upptöku staðgreiðslu sem ratað hafa að fullu inn í tskl. aftur. Einnig hefur 

komið inn í skattmat að ekki skuli teljast til hlunninda greiðslur að fjárhæð 7.000 kr. til þeirra 

sem nota almenningssamgöngur eða vistvænan ferðamáta til ferða á milli heimilis og 

vinnustaðar.  
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Einnig má geta þess að inn hafa komið breytingar sem bæta hag ákveðinna hópa, svo sem 

heimild í 2. málsl. 1. tl. 1. mgr. 30. gr., með 2. gr. laga nr. 174/2006, um breyting á tskl. um 

frádrátt vegna ættleiðingarstyrks samkvæmt lögum um ættleiðingarstyrk. Er þar um að ræða 

frádráttarheimild sem ekki var til staðar í eldra skattkerfi. 

Samantekt 

Eins og sjá má af ofantöldu er ekki um auðugan garð að gresja þegar kemur að 

frádráttarheimildum einstaklinga utan rekstrar. Fáar heimildir hafa komið inn eftir upptöku 

staðgreiðslu en þar er helst að telja frádráttur vegna greiðslna í lífeyrissjóði, frádrætti vegna 

kostnaðar vegna reksturs bifreiða í þágu atvinnurekanda og heimild til að draga frá 

dagpeningagreiðslum sannanlegan kostnað vegna ferða, greiðslur vegna ferða með 

almenningsvögnum eða vistvænum samgöngum og frádráttur á móti greiddum 

ættleiðingastyrk.  Algengast er að frádráttarheimild vegna lífeyristiðgjalda sé nýtt og sjaldan 

kemur upp ágreiningur um lögmæti þess frádráttar þar sem lagareglur eru nokkuð skýrar hvað 

það varðar. Almennt eru frádráttarheimildir túlkaðar þröngt eins og sést í dóma- og 

úrskurðaframkvæmd.  

Ströng skilyrði eru sett í skattframkvæmdinni fyrir frádrætti vegna ökutækjastyrks, þ.e. 

bifreiðakostnaðar, og dagpeninga og jafnvel stigið lengra en laga- og reglugerðarákvæði segja 

til um. Til að mynda kemur hvergi fram í lögum, reglugerðum eða skattmati að frádráttur 

vegna bifreiðakostnaðar sé einungis vegna tilfallandi ferða þó svo að í úrskurða- og 

dómaframkvæmd virðist það vera talið ófrávíkjanlegt skilyrði. Þá er skilyrðið varðandi 

dagpeninga um tilfallandi ferðir í gr. 3.2 í skattmati ekki að finna í lögunum sjálfum, þar er 

einungis talað um sannaðan ferða- og dvalarkostnað vegna atvinnurekanda. Útgjöldin skulu 

þó vera í samræmi við matsreglur, en skv. 118. gr. tsl. virðist matsreglum fremur ætlað að 

leiða fram fjárhæðir heldur en að setja efnisleg skilyrði. Er það og í samræmi við 

lagaskyldureglu skattaréttarins í 40. og 77. gr. stjkr. Einnig er athyglisvert að ekki skuli hafa 

ratað inn í skattmat fyrr en nú á þessu ári 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 591/1987, um frádrátt 

aki launamaður beint frá heimili sínu til annars vinnustaðar en hins venjulega að beiðni 

launagreiðanda. Hingað til hefur allur akstur milli heimilis og vinnustaðar verið talin 

fortakslaust í þágu viðkomandi launamanns en ekki launagreiðanda skv. skattmatsreglum. 

Vekur það óneitanlega upp þá spurningu hvort skattmat gangi framar reglugerðarákvæðum. Í 

áður nefndum Hrd. 356/1999 kom fram að þegar skattyfirvöldum væri veitt heimild til að 

setja slíkar reglur þá skipti höfuðmáli hvort um málefnalegar reglur sem reistar væru á 
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almennum efnislegum mælivarða væri að ræða. Frádráttarheimild vegna greiddra dagpeninga 

frá launagreiðanda skv. gr. 3.2 í skattmati 2013 eru bundnar við það að frádráttur sé einungis 

heimill vegna tilfallandi ferða á vegum launagreiðanda utan venjulegs vinnustaðar. Nú kemur 

þó fram í gr. 3.3 í sama skattmati að ef um er að ræða tímabundna dvöl launþega erlendis á 

vegum íslensks launagreiðanda þá sé honum heimilt að draga frá greiðslur vegna uppihalds í 

allt að eitt ár. Hins vegar kom fram í „Kamchatka“ dómi að þar sem K hafi verið ráðinn 

tímabundið til ákveðins verkefnis og starfstöð hans var í Kamchatka kæmi ekki til álita að 

heimila frádrátt þar sem ákvæði í þágildandi skattmati  heimilaði einungis greiðslur fyrir 

tilfallandi ferðir. Samkvæmt þessu sbr. og úrskurðaframkvæmd er því ljóst að því er mjög 

þröngur stakkur sniðinn hvað séu tilfallandi ferðir. 

10 Danskur réttur 

Staðgreiðsla skatta var tekin upp 1. janúar 1970 í Danmörk með lögum nr. 190/1968. 

Einungis eru skattskyldar hreinar tekjur, þ.e. vergar tekjur að frádregnum kostnaði. Sjá má af 

ákvæðum 4-6. gr. ríkisskattalaga nr. 149/1922 (statsskatteloven, hér eftir SL) eru það einungis 

hreinar tekjur þ.e. brúttótekjur að frádregnum kostnaði sem mynda skattskyldar tekjur. Oft 

hefur komið upp umræða um það hvort brúttóskattlagning væri æskilegri en 

nettóskattlagning. En þrátt fyrir viðleitni í þá átt að koma á brúttóskattlagningu er enn langt í 

land og um marga frádráttarliði að velja fyrir einstaklinga.
 108

 

10.1 Tekjur 

Í dönskum skattarétti er skattskyldum tekjum manna skipt í fjóra flokka: Einstaklingstekjur 

eða launatekjur (personlig indkomst),  fjármagnstekjur (kapitalindkomst), fjármunatekjur 

(aktieindkomst) og skattur vegna hagnaðar af fyrirtækjum sem staðsett eru á lágskattasvæðum 

svokallaðar CFC-tekjur (CFC-indkomst).
109

 Skipting þessi er ekki ólík skiptingu tekna í 

íslensku skattkerfi, einstaklingstekjur samsvara A- tekjum, fjármunatekjur sem eru  tekjur af 

hlutabréfum og fjármagnstekjur samsvara C-tekjum. Sérreglur um CFC-tekjur er hins vegar 

að finna í 1. mgr. 57. gr. a. núgildandi tekjuskattslaga. 
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Hugtakið launatekjur felur ekki aðeins í sér reglulegar greiðslur frá vinnuveitanda, svo sem 

laun, þóknun, hlunnindi, orlofslaun o.s.frv. heldur einnig hvers konar einstakar greiðslur svo 

sem arð og hvers konar árangurstengdar greiðslur.
110

 

10.2 Skattfrjálsar greiðslur til launþega 

Meginreglan er að allar starfstengdar greiðslur eru skv. 4. gr. SL. skattskyldar hjá 

móttakanda.
111

 Við skoðun höfundar kom þó í ljós að heimildir til frádráttar frá skattskyldum 

tekjum í dönskum skattalögum eru all víðtækar, að uppfylltum vissum skilyrðum. Til að 

útgjöld teljist frádráttarbær verður frádráttarheimild að vera til staðar í skattalögum og tengsl 

verða að vera á milli útgjalda og tekjuöflunar. Útgjöld eru því aðeins frádráttarbær 

rekstrarkostnaður að til þeirra hafi verið stofnað í þeim tilgangi að afla, tryggja og viðhalda 

tekjum.
112

 Einkaútgjöld manna á borð við fæði, barnagæslu, ferðir til og frá vinnu o.fl. eru að 

jafnaði ekki frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Hins vegar er, líkt og í íslenskum 

skattarétti, ekki lagður skattur á endurgreiðslu vinnuveitanda vegna útlagðs kostnaðar, til að 

mynda vegna ferðakostnaðar, sem til hefur stofnast að beiðni vinnuveitanda. Skilyrði slíks í 

dönskum rétti er að lagður sé fram reikningur frá þriðja manni vegna kostnaðarins og eru þá 

skattaleg áhrif á launþega engin.
113

  

Flutningskostnaður og stofnun heimilis manns: Fellur að öllu jöfnu undir einkaútgjöld en sé 

um að ræða tilflutning í starfi er skv. 5. og 6. gr. SL heimilt að draga frá skattskyldum tekjum 

kostnað vegna flutnings búslóðar, ferðakostnað, kostnað vegna nauðsynlegrar þjónustu og 

húsaleigu. Flutningur verður að vera nauðsynlegur vegna fjarlægðar og til þess fallinn að afla, 

tryggja og viðhalda núverandi tekjur og eru þá greiðslur frá atvinnurekanda ekki skattskyldar 

tekjur sbr. a-lið 6. gr. SL. Heimildin á einungis við þegar verið er að færa launþega á milli 

svæða hjá sama atvinnurekanda en ekki þegar verið er að hefja nýtt starf á nýjum stað.
114

 

Akstur á milli heimilis og vinnustaðar: Slíkur akstur telst, eins og áður er getið, ekki til 

rekstrarkostnaðar sbr. 1. mgr. a-liðs 6. gr. SL. Hins vegar eru heimildir um ákveðinn frádrátt 

vegna slíks aksturs að finna í 9. gr. laga nr. 405/2013 um álagningu (ligningsloven, hér eftir 
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LL).
115

 Til að mynda er heimil skattfrjáls endurgreiðsla ferðakostnaðar sem til fellur vegna 

tilfallandi ferða vegna vinnu sbr. 9.gr. B. LL sé ekki ferðast oftar en 60 daga á síðustu 12 

mánuðum og ferðin sé á milli heimilis og sama vinnustaðar.  Ekki er þó einungis um 

formlegan vinnustað að ræða heldur telst skólastofnun einnig til vinnustaðar þegar sótt er 

endurmenntun á vegum vinnuveitanda.
116

 Frekar verður fjallað um sérreglur vegna aksturs 

milli heimilis og vinnustaðar síðar. 

Dagpeningar eða hliðstæðar endurgreiðslur á kostnaði: Ef sannað er að kostnaður vegna 

ferða- og dvalarkostnaður hafi fallið til vegna starfa á vegum atvinnurekanda, er kostnaðurinn, 

sbr. 7. og 8. mgr. 9.gr. A. LL, skattfrjáls standi ferðin í að minnsta kosti 24 tíma og fjarlægð 

milli heimilis og tímabundins vinnustaðar svo mikil að næturgisting sé óhjákvæmileg.
117

 

Afmælisgjafir, hlunnindi og kaupaukar sem veittir eru í tengslum við starfslok geta einnig að 

uppfylltum vissum skilyrðum í 7. gr. U. LL verið skattfrjáls.
118

 

11 Helstu frádráttarheimildir einstaklinga í dönskum skattarétti 

Eins og áður hefur komið fram getur launþegi að uppfylltum vissum skilyrðum dregið 

greiddan kostnað frá skattskyldum tekjum sínum gegn framvísun reiknings. Dönsk skattalög 

veita þó einstaklingum einnig  heimild til ýmiss konar frádráttar af skattskyldum tekjum til að 

mynda vegna útgjalda sem stofnað er til vegna öflunar launa og vegna meiri háttar útgjalda 

við öflun tekna (merudgifter). 

Í eftirfarandi umfjöllun verður farið yfir helstu frádráttarheimildir í dönskum skattalögum. 

11.1 Frádráttur kostnaðar vegna öflunar, viðhalds og tryggingu launa 

Sú meginregla dönsku skattalaganna að kostnaður sem stofnast til vegna öflunar launa sé 

frádráttarbær kemur fram í a-lið 6. gr. SL., þ.e. kostnaður (rekstrarkostnaður) sem verður til 

við að afla, viðhalda og tryggja tekjur. Ekki er gerður greinarmunur á því hvort til þess 

kostnaðar stofnast innan eða utan rekstrar og gilda helstu skilyrði fyrir heimild til frádráttar 

innan rekstrar einnig um launþega. Hins vegar eru gerðar strangar kröfur um að launþegi 
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sanni að kostnaður hafi komið til vegna öflunar tiltekinna tekna þar sem venjulega er það 

vinnuveitandans að standa straum af slíkum kostnaði.
119

 Kostnaður til að mynda vegna 

barnapössunar, fæðis, skemmtana, flutninga og húsnæðis fellur alla jafna undir einkaneyslu 

en ekki rekstrarkostnað. Dönsk skattalög veita hins vegar ýmsar undanþágur til handa 

launþegum:  

Kostnaður við vinnuaðstöðu: Launþegi getur almennt ekki talið fram til kostnaðar 

vinnuaðstöðu í heimahúsi en hafi launþegi og vinnuveitandi hins vegar samið um að 

starfsmaður leggi til vinnuaðstöðu í heimahúsi, og  ljóst sé að ekki sé hægt að nýta þá aðstöðu 

til neins annars, þá er launþega heimilt að draga frá skattskyldum tekjum sínum kostnað 

vegna rýmisins til að mynda hlutfallslegan kostnað vegna rafmagns, hita og fasteignaskatts 

sbr. 1. mgr. 9. gr. LL.
120

 Ekki er þó nóg að rými sé einungis nýtt til vinnu eins og fram kemur 

í UfR 2004.292 H þar sem ekki var fallist á frádrátt þar sem ljóst var að herbergi það sem um 

ræddi var einungis nýtt í 1-3 tíma á dag. 

Kostnaður vegna menntunar: Kostnaður vegna framhaldsmenntunar telst ekki 

rekstrarkostnaður í skilningi laganna en hins vegar getur kostnaður vegna endurmenntunar og 

ráðstefna, sem nauðsynlegar teljast til viðhalds faglegrar þekkingar, fallið undir 

skilgreininguna og er því um frádráttarbæran kostnað að ræða.
121

 

Áskrift að fagtímaritum o.fl.: Áskrift að fagtímaritum, handbókum og vísindaritum getur 

einnig verið frádráttarbær kostnaður að svo miklu leyti sem slíkt er nauðsynlegt til að 

viðhalda faglegri þekkingu.
122

  

Frádráttur sem ekki fæst greiddur frá vinnuveitanda: Eins og áður hefur komið fram þá er, að 

vissum skilyrðum uppfylltum, heimilt að undanskilja greiðslur frá vinnuveitanda vegna 

flutnings frá skattskyldum tekjum, fáist hins vegar slíkur flutningur ekki greiddur þá er hægt 

að uppfylltum sömu skilyrðum að fara fram á að kostnaður vegna flutninganna dragist frá 

skattskyldum tekjum.
123
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Afskriftir:  Rekstrarmunir t.d. verkfæri og hugbúnað eru afskrifanlegar eignir séu þær til þess 

fallnar að afla, viðhalda eða tryggja tekjur launþega og gilda lög um afskriftir um þær 

afskriftir.
124

 

Hér hefur einungis verið farið yfir nokkrar af þeim heimildum sem gilda um frádrætti vegna 

rekstrarkostnaðar. Fleiri slíkar heimildir er að finna í dönsku skattalögunum en ekki verður 

farið í nánari umfjöllun um þær þar sem einungis væri um upptalningu að ræða á reglum sem 

ekki skipta meginmáli fyrir verk þetta. Á það skal þó minnt að til þess að eiga rétt á frádrætti 

vegna rekstrarkostnaðar þá verður skattgreiðandi að reiða fram sönnun þess að um kostnað sé 

að ræða sem fellur á hann en ekki vinnuveitanda.  

Í dönskum skattarétti er einnig að finna ýmsar ívilnanir til handa launþegum og verða nokkrar 

þeirra skoðaðar í eftirfarandi umfjöllun. 

11.2 Akstur milli heimilis og vinnustaðar  

Fram hefur komið að kostnaður við akstur á milli heimilis og vinnu er ekki frádráttarbær frá 

skattskyldum tekjum en þó er til staðar frádráttarheimild til handa launþega sem ferðast meir 

en 24 kílómetra hvern vinnudag og er  hún sett í þeim tilgangi að stuðla að meiri hreyfanleika 

vinnuafls. Frádrátturinn er ekki bundinn því að ferðast sé á eigin bifreið og launþegi getur 

valið sér ferðamáta hvort sem er á hjóli eða með almenningssamgöngum. Frádrátturinn 

reiknast þannig að hver kílómeter umfram 24 km. er margfaldaður með fjölda vinnudaga og 

frádrætti pr. km. sem árlega er ákveðinn af Skattaráði (Skatterådet), frádrátturinn getur svo 

verið mismunandi eftir fjarlægð á milli heimilis og vinnustaðar
125

, kílómetragjald vegna 

aksturs 25-120 km er 2,10 kr. (43,41 ísl.kr.
126

) pr. km en hins vegar 1,05 kr. (21,70 ísl.kr.) pr. 

km vegna aksturs yfir 120 km.
127

 Helmingast því frádráttur pr. km. sé ferðast meir en 120 km. 

nema hjá íbúum í svokölluðum jaðarbyggðum sem skilgreindar eru í 3. – 7. tölul. 9.gr. C. LL. 

Frádráttarheimildin nær einnig til þess staðar sem launþegi sækir endurmenntun eða þjálfun á 

vegum vinnuveitanda.
128

 Þurfi launþegi hins vegar að nýta sér kostnaðarsamari ferðamáta til 

að mynda ferjusamgöngur til að komast til og frá vinnu þá er sá kostnaður einnig til frádráttar 
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skattskyldum tekjum gegn framvísun reiknings eða samkvæmt skattmati. Sérstakur frádráttur 

er svo vegna ferða yfir Stórabeltisbrúna en slíkur frádráttur er bundinn við þann sem ber 

kostnað vegna ferðarinnar, sé bifreið til að mynda samnýtt þá er það einungis sá sem greiðir 

kostnaðinn sem getur nýtt frádráttinn. Launþegar með undir 253.200 d.kr. (5.254.822 ísl.kr.) 

geta einnig nýtt sér viðbótarfrádrátt sem hæst getur orðið 37% af frádrættinum en þó aldrei 

hærri en 8.900 d.kr. (183.981 ísl.kr.)
129

  

11.3 Ferðakostnaður 

Eins og áður hefur komið fram þá eru endurgreiðslur vinnuveitenda vegna ferðakostnaðar, 

gegn framvísun reiknings, skattfrjálsar greiðslur. Hafi vinnuveitandi hins vegar ekki 

endurgreitt launþega slíkan kostnað þá hefur launþegi heimild til þess, að vissum skilyrðum 

uppfylltum, að draga slíkan kostnað frá skattskyldum tekjum sínum. Allt fram til ársins 2012 

var hámarksfrádráttur 50.000 d.kr. (1.033.600 ísl. kr.) á ári en féll niður í 25.000 d.kr. 

(516.800 ísl. kr.) árið 2013 en er 25.500 d.kr. (527.136 ísl. kr.) á árinu 2014. Hægt er að velja 

um að framvísa reikningum eða nýta staðlaðan afslátt sem ákveðinn er af Skattráði.
130

 

11.4 Ýmsar frádráttarheimildir 

Félagsgjöld  launþega í verkalýðsfélög og önnur fagfélög, allt að 3.000 d.kr, (62.016 ísl. kr.) 

sem hafa það að aðalmarkmiði að standa vörð um fjárhagslega hagsmuni félagsmanna sinna 

eru frádráttarbær sbr. 1. mgr. 13. gr. LL. Einnig geta launþegar greitt iðgjald í 

atvinnuleysistryggingasjóð til að tryggja sig gegn launatapi missi þeir atvinnu sína og eru þau 

gjöld undanþegin skatti.
131

 

Tvöfalt heimilishald: Maður sem hefur á framfærslu sinni börn undir 18 ára og þarf 

tímabundið að halda tvö heimili vegna atvinnu sinnar er heimilt skv. a-lið 6.gr. SL og 1. mgr. 

9. gr. LL taka tillit til þess kostnaðar, sem óhjákvæmilega hlýst af slíku heimilishaldi, við 

skattauppgjör að uppfylltum þremur skilyrðum: 1) efnahagsleg rök verða að standa fyrir auka 

húsnæði, 2) ástand þarf að vera tímabundið og 3) ákveðin fjarlægð verður að vera á milli 

heimila. Hægt er að velja á milli þess að draga 400 d.kr. (8.269. ísl. kr.) frá á viku eða draga 
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frá viðbótarkostnað vegna fæðis og húsnæðis. Frádráttur má þó ekki fara yfir 25.500 d.kr. 

(527.136 ísl. kr.) á ári.
132

 

Frádráttur vissra starfsstétta: Sjómenn geta sbr. 9. gr. G. LL dregið 190 d.kr. (3.928 ísl. kr.) 

frá skattskyldum launum sínum fyrir hvern unnin dag að uppfylltu því skilyrði að sjóferð taki 

að minnsta kost 12 tíma. Hæst getur frádrátturinn numið 41.800 d.kr. (864.090 ísl. kr.) á ári 

og dagforeldrar geta í stað frádráttar vegna rekstrarkostnaðar valið fastan frádrátt sbr. 9. gr. H. 

LL sem nemur 50% af móttekinni greiðslu vagna dagvistunar vegna ársins 2014.
133

  

Launþegafrádráttur: Launþegar og sjálfstætt starfandi njóta skattaívilnunar sbr. 9. gr. J LL og 

geta dregið 7,65% af skattskyldum launum sínum að hámarki þó 24.500 d.kr. (506.464 ísl. 

kr.) vegna ársins 2014.
134

 

Meðlag og makalífeyrir: Í 10. og 11. gr. LL er að finna heimild til að frádráttar frá 

skattskyldum tekjum greiðslur vegna meðlags og makalífeyris. 

11.5 Samantekt 

Skipting tekna í dönskum skattarétti er að flestu leyti svipuð og í íslensku skattkerfi. 

Frádráttarheimildir eru hins vegar mun umfangsmeiri þar enda falla einstaklingar utan rekstrar 

undir sama hatt og innan hans. Flestar frádráttarheimildirnar vegna rekstrarkostnaðar eru þó 

bundnar því skilyrði að hægt sé að sanna á ótvíræðan hátt að kostnaður hafi verið til þess 

fallinn að afla tekna, tryggja og viðhalda. Ekki er þó einungis um slíkar frádráttarheimildir að 

ræða heldur og einnig ýmsar sérreglur t.d. vegna ferða milli heimilis og vinnustaðar ef um 

verulegar vegalengdir er að ræða. Slíkur frádráttur er þó ekki bundinn því að launþegi hafi 

bifreið til umráða þar sem frádráttur frá tekjum er óháður ferðamáta. Við skoðun á 

frádráttarheimildum einstaklinga í dönskum skattalögum kemur einnig í ljós að ýmsar 

frádráttarheimildir snúa að því sem kalla mætti óvenjuleg útgjöld einstaklingsins má þar til 

dæmis nefna meðlög og makalífeyri. Falla slík útgjöld ekki undir eðlileg einkaútgjöld og eru 

frádráttarbær að uppfylltum vissum skilyrðum. 
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Hér hefur einungis verið stiklað á stóru um frádráttarheimildir einstaklinga í dönskum 

skattarétti. Skattkerfið í Danmörk er að mörgu leyti flókið og margar frádráttarheimildir til 

staðar í því en tiltölulega auðvelt er þó að nálgast reglur sem um þær gilda á vefsíðunni 

TAX.DK. 

12 Samanburður á dönskum og íslenskum frádráttarheimildum 

Hrein brúttóskattlagning er meginregla í skattlagningu einstaklinga utan rekstrar á Íslandi en 

hins vegar er við líði nettóskattlagning sömu aðila í Danmörk. Ekki er um ósvipað kerfi að 

ræða í Danmörk og var á Íslandi fyrir skattalagabreytingar á sjöunda áratug síðustu aldar, 

einungis eru skattskyldar hreinar tekjur þ.e. brúttótekjur að frádregnum frádráttarbærum 

rekstrarkostnaði sem til hefur verið stofnað í þeim tilgangi að afla tekna, tryggja þær og 

viðhalda. Til þess að slík útgjöld teljist frádráttarbær verða að vera bein tengsl á milli útgjalda 

og tekjuöflunar og frádráttarheimild verður að vera til staðar í skattalögum.   

Skattkerfin eiga þó eitthvað sameiginlegt og má þar nefna að einkaútgjöld manna á borð við 

fæði, barnagæslu og ferðir til og frá vinnu eru ekki frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. 

Hins vegar er í dönskum skattarétti að finna ýmsar undanþágur vegna slíks kostnaðar sem 

ekki er að finna í íslenskum skattarétti. Danir hafa til að mynda heimilað frádrátt vegna 

aksturs á milli heimilis og vinnustaðar til handa launþegum sem farðast meir en 24 km hvern 

vinnudag í þeim tilgangi að stuðla að meiri hreyfanleika vinnuafls, frádrátturinn er ekki 

bundinn því að ferðast sé á eigin bifreið. Launþegi getur valið sér þann ferðamáta sem honum 

hentar. Þurfi launþegi hins vegar að nýta sér kostnaðarsamari ferðamáta til dæmis 

ferjusamgöngur þá getur sá kostnaður komið til frádráttar skattskyldum tekjum. Á Íslandi 

hefur því hins vegar verið svo farið að allar ferðir á milli heimilis og vinnustaðar hafa verið 

taldar einkaútgjöld, þó með þeirri undanþágu að vinnuveitanda er heimillt að greiða, 

skattfrjálst, launþega 7000 kr. á mánuði nýti hann hjól sem ferðamáta til og frá vinnu, slíkar 

greiðslur eru ekki skattfrjálsar séu notaðar almenningssamgöngur.  

Danir eru einnig með sérstakan launþegafrádrátt, sem stuðla á að betri atvinnuþátttöku, sem 

einungis er til frádráttar af skattskyldum launum. Í íslenskum skattarétti er heimild líkt og í 

dönskum rétti til frádráttar vegna ökutækjastyrkja og dagpeninga og verður nú gerður stuttur 

samanburður á þessum frádráttarheimildum á Íslandi og í Danmörku. 
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Ökutækjastyrkur: Í raun gilda mjög svipaðar reglur um frádrátt vegna ökutækjastyrks í 

báðum löndum þó með nokkrum undantekningum. Í Danmörku er heimil skattfrjáls 

endurgreiðsla ökutækjastyrks sem til fellur vegna tilfallandi ferða vegna vinnu ef ekki er 

ferðast oftar en 60 daga á síðustu 12 mánuðum, frádrátturinn er heimill þó ekki sé um 

formlegan vinnustað að ræða, skólastofnun til að mynda telst til vinnustaðar þegar sótt er 

endurmenntun á vegum vinnuveitanda. Að vísu heimila íslensk lög ekki frádrátt vegna ferða í 

skólastofnun en í 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 591/1987, um frádrátt er heimild til að draga 

frá slíkan ökutækjastyrk vegna tilfallandi ferða til annars vinnustaðar en hins venjulega. Í 

framkvæmd hefur slíkt þó ekki verið heimilt. Engar takmarkanir eru settar í reglugerð um 

fjölda ferða eins og í Danmörku. 

Dagpeningar: Strangari reglur gilda í Danmörku um frádrátt vegna dagpeningagreiðslna en á 

Íslandi, ferðir á vegum atvinnurekanda verða að standa í að minnsta kosti 24 tíma og fjarlægð 

milli heimilis og tímabundins vinnustaðar svo mikil að næturgisting sé óhjákvæmileg til að 

um skattfrjálsar greiðslur sé að ræða. Hins vegar er einungis gerð krafa um það á Íslandi að 

sannanlega sé um tilfallandi ferð að ræða til annars vinnustaðar en venjulegt er á vegum 

launagreiðanda. 

Lítið er um aðrar frádráttarheimildir í íslenskum skattarétti en meginregla dönsku 

skattalaganna er að kostnaður sem stofnast til vegna öflunar launa sé frádráttarbær kostnaður 

en gerðar eru strangar kröfur um sönnun þess að til kostnaðar hafi stofnast vegna öflunar 

tiltekinna tekna þar sem venjulega er það vinnuveitandans að standa straum af slíkum 

kostnaði. Er þar helst að telja kostnað; við vinnuaðstöðu, sem launþegi og vinnuveitandi hafa 

samið um að starfsmaður leggi til í heimahúsi; kostnað vegna endurmenntunar og ráðstefna, 

sem nauðsynlegar teljast til viðhalds faglegrar þekkingar; áskrift að fagtímaritum, handbókum 

og vísindaritum, sem nauðsynleg eru til að viðhalda faglegri þekkingu og afskriftir en 

verkfæri og hugbúnaður er til að mynda afskrifanlegar eignir séu þær til þess fallnar að afla, 

viðhalda eða tryggja tekjur launþega.  

Ýmsar aðrar frádráttarheimildir er að finna í dönsku skattalögunum; félagsgjöld launþega í 

verkalýðsfélög eru frádráttarbær kostnaður og einnig sérstakt iðgjald í 

atvinnuleysistryggingasjóð; kostnaður vegna tvöfalds heimilishalds getur verið frádráttarbært 

tímabundið fyrir þann sem hefur á framfærslu sinni börn undir 18 ára; einnig er heimild til að 

draga frá skattskyldum tekjum greiðslur vegna meðlags og makalífeyris. 
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13 Niðurstöður 

Við upptöku staðgreiðslu opinberra gjalda voru flestar frádráttarheimildir einstaklinga utan 

rekstrar felldar niður en í stað þeirra var persónuafsláttur hækkaður um meira en helming og 

hann verðtryggður með tengingu við lánskjaravísitölu. Átti þetta að koma í veg fyrir að 

niðurfelling frádráttarhliða leiddi til verulegrar hækkunar álagningar. Var markmiðið þannig 

að dreifing skattbyrðar einstaklinga utan rekstrar raskaðist ekki verulega þrátt fyrir 

niðurfellingu flestra frádráttarliða þeirra. Jafnframt átti stórhækkun persónuafsláttarins og 

verðtrygging hans að tryggja óbreytta stöðu elli- og örorkulífeyrisþega sem greiddu ekki 

útsvar af grunnlífeyri og tekjutryggingu frá Almannatryggingum. 

Meginviðfangsefni ritgerðar þessarar var að rannsaka hvort staðið hafi verið við ofangreind 

markmið eða loforð stjórnvalda um að einstaklingar bæru ekki verulega skertan hlut frá borði 

og um að staða elli- og örorkulífeyrisþega yrði óbreytt. 

Til þess að svara þessu meginrannsóknarefni ritgerðarinnar voru með rökstuddum hætti 

eftirfarandi þættir skoðaðir; 1) brottfall frádráttarheimilda einstaklinga úr tekjuskattslögunum 

við upptöku staðgreiðslunnar þann 1. janúar 1988, 2) hvort slík einföldun skattkerfisins hafi 

verið nauðsynleg, 3) hvort persónuafsláttur hafi að fullu komið í stað eldri frádráttarheimilda, 

4) hvort þeir sem lakar eru settir greiði meiri skatta í dag en ef frádráttarheimildirnar hefðu 

haldist inni í lögum og 5) danskur réttur. Verða nú niðurstöður ritgerðarinnar varðandi 

framangreinda fimm þætti teknir saman. Að því búnu verður meginrannsóknarspurningunni 

svarað. Í lokaorðum má svo finna hugleiðingar höfundar um það hvaða réttur ætti að gilda í 

ljósi umfjöllunarefnisins.  

Niðurstöðukafla ritgerðarinnar verður því skipt í sex hluta í samræmi við framangreint. 

1.1 Brottfall frádráttarheimilda úr tekjuskattslögum 

Líkt og fram kemur í kafla 2.1.2 var heimild til staðar í fyrstu tekjuskattslögunum nr. 74/1921 

til að draga frá tekjum rekstrarkostnað, það er þann kostnað sem gekk til þess á árinu að afla 

teknanna, tryggja þær og halda þeim við. Var tekjustofninn fundinn með því að leggja saman 

hagnað þeirra tekjulinda sem skiluðu gróða og draga frá tap af tekjulindum sem skiluðu tapi. 

Með fyrstu tekjuskattslögunum var mörkuð sú stefna að upp væri tekinn almennur skattur sem 

lagður væri á allar tekjur allra stétta eftir sömu reglum. Í meginatriðum var byggt á grunni 

tekjuskattslaganna frá 1921 fram að gildistöku laga nr. 40/1978, um tekju- og eignarskatt 
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þegar einstaklingum utan rekstrar varð óheimilt að draga tap af einni keldu frá hagnaði 

annarrar, giltu hins vegar eldri frádráttarreglur áfram fyrir einstaklinga innan rekstrar. 

Upphaflega voru því einungis nettótekjur skattlagðar en við upptöku laga nr. 40/1978 má 

segja að sú þróun hafi hafist að einstaklingar utan rekstrar greiddu nánast brúttóskatt af 

launatekjum sínum. 

Við gildistöku tskl. 1978 urðu því þó nokkrar breytingar á frádráttarheimildum einstaklinga 

utan rekstrar. Frádráttarheimildir voru takmarkaðar við tiltekna kostnaðarliði sem voru 

tæmandi taldir í lögum og greiddu einstaklingar utan rekstrar því ekki lengur hreinan 

nettóskatt af tekjum sínum. Eins og fram kemur í kafla 3.2.1   voru svo gerðar 13 breytingar á 

frádráttarliðum tekjuskattslaganna fram til ársins 1987. Við upptöku staðgreiðslu opinberra 

gjalda voru hins vegar flestar frádráttarheimildir einstaklinga utan rekstrar felldar niður en í 

stað þeirra var persónuafsláttur stórhækkaður. Átti hækkunin að tryggja það að einstaklingar 

utan rekstrar greiddu ekki verulega hærri skatta eftir en áður.  Þær frádráttarheimildir sem 

felldar voru niður og persónuafsláttur átti að koma í stað voru: 

Frádráttur vegna; 

1. fargjalda vegna langferða milli heimilis og vinnustaðar 

2. hlunninda sem veitt voru með fatnaði, fæði, húsnæði og öðru slíku sem innifalin voru í 

tekjum, 

3. kostnaðar vegna handverkfæra launþega í löggiltum iðngreinum og vegna hljóðfæra, 

4. helmings greiddra meðlaga með barni innan 18 ára, 

5. tekna sem maður aflaði á síðust tólf starfsmánuðum fyrir starfslok vegna aldurs, 

6. 12% frádráttar af beinum tekjum sjómanna af fiskveiðum, 

7. námsfrádráttar hjá mönnum 16 ára og eldri, 

8. kostnaðar við stofnun heimilis á því ári sem gengið var í hjúskap, 

9. iðgjalda af lífeyristryggingu ef keypt væri hjá lífeyrissjóði, vátryggingarfélagi eða 

stofnun sem starfaði eftir reglum sem fjármálaráðherra samþykkti, 

10. iðgjalda til stéttarfélaga, sjúkrasjóða og styrktarsjóða, 

11. iðgjalds af lífsábyrgð, 

12. einstakra gjafa til menningarmála, vísindalegra rannsóknarstarfa, viðurkenndrar 

líknarstarfsemi og kirkjufélaga, 

13. helmings greiddrar húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota. 
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Einnig féll niður fastur 10% frádráttur sem einstaklingar gátu nýtt sér í stað frádráttar vegna; 

1)iðgjalds í lífeyrisssjóð, 2)stéttarfélagsgjalds, 3)iðgjalda til lífsábyrgðar, 4)vaxtagjalda, 

5)gjafa til menningarmála. Var valkvætt hvort einstaklingar nýttu sér þessar 

frádráttarheimildir eða fastan frádrátt. Frádráttarheimildir var ekki einungis að finna í 

tekjuskattslögum og voru til að mynda elli- og örorkulífeyrir og tekjutrygging undanþegin 

útsvari en sá frádráttur féll einnig niður við upptöku staðgreiðslu. 

Í stað ýmissa frádráttarliða sem felldir hafa komið barnabætur og húsnæðisbætur sem hafa 

ekki áhrif á staðgreiðslu þeirra sem þeirra njóta. Hins vegar hafa slíkar bætur á jaðarskatta 

sem ekki var umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

Margir þeirra frádráttarliða sem felldir voru niður voru vegna vaxtagjalda, arðs o.fl. sem settar 

voru sérreglur um við upptöku staðgreiðslu og var því ekki fjallað um í ritgerðinni.  

Hins vegar sætti niðurfelling liða eins og frádráttur vegna lífeyrisiðgjalda og húsaleigu mikilli 

gagnrýni og eins og fram kemur í 4. kafla var sett inn heimild til frádráttar vegna greiðslu 

iðgjalds launafólks í lífeyrissjóði. Umræður voru einnig um réttmæti þess að fella niður 

námsfrádrátt hjá mönnum 16 ára og eldri en ekki náðist samstaða um það í milliþinganefnd að 

halda inni þeim frádrætti.  Engin umræða virðist hafa farið fram um réttmæti þess að fella 

niður frádrátt vegna helmings greiddra meðlaga. 

Líkt og fjallað er um í kafla 9.1. þá hafa ekki verið gerðar róttækar breytingar á 

frádráttarheimildum einstaklinga ef undan er skilið skattfrelsi lífeyrisiðgjalda frá upptöku 

staðgreiðslu. Núgildandi frádráttarheimildir einstaklinga utan rekstrar er að finna í A-lið 1. 

mgr. 30. gr. tskl. en samkvæmt þeim má draga frá launum: 

1. Útgjöld að hámarki móttekinni fjárhæð ökutækjastyrkja, dagpeninga eða hliðstæðra 

endurgreiðslna sé sannað að ferða- og dvalarkostnaður sé vegna atvinnurekanda og 

útgjöld að hámarki móttekinni fjárhæð ættleiðingastyrks. 

2. Iðgjöld launþega til öflunar lífeyrisréttinda að hámarki 4% af iðgjaldastofni og allt að 

4% af iðgjaldastofni vegna iðgjalda til aukningar lífeyrisréttinda. Sama regla gildir um 

iðgjöld þeirra sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. 

Einnig er til staðar frádráttarheimild vegna launatekna hjá starfsmönnum alþjóðastofnana og 

vegna happdrættisvinninga. Reki vinnuveitandi hópferðabifreið til að flytja starfsmenn sína til 

og frá vinnu þá teljast slík hlunnindi starfsmanna ekki til skattskyldra tekna, það sama gildir 

um greiðslur frá atvinnurekanda vegna fargjalda í almenningsvögnum eða vegna vistvæns 
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ferðamáta að þær greiðslur njóta skattfrelsis séu þær ferðir á vegum launagreiðanda, gildir það 

einnig um ferðir á milli heimilis og vinnustaðar hafi verið undirritaður samningur þess efnis 

skv. 1. mgr. A-liðs 7. gr. tskl. 

Undantekningu frá þeirri meginreglu að ekki sé heimill frádráttur rekstrargjalda einstaklinga 

er að finna í 2. mgr. 30. gr. tskl. Heimildin nær einungis til þess að nýta slíkan kostnað til 

frádráttar sams konar tekna og hann gekk til öflunar á. Slíkar undantekningar gilda til að 

mynda um: 

1. Frádrátt vegna fósturs barna 

2. Frádrátt hjá stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna 

3. Frádrátt vegna vistunar aldraðra og öryrkja 

Fáar breytingar hafa því verið gerðar á frádráttarheimildum frá upptöku staðgreiðslu en ein 

helsta breytingin er, eins og áður er getið, skattfrelsi lífeyrisiðgjalda en það er í raun eina 

frádráttarheimildin sem féll út við upptöku staðgreiðslu sem ratað hefur aftur inn í tskl.  Inn 

hefur komið ein ný frádráttarheimild sem varðar frádrátt vegna ættleiðingarstyrks samkvæmt 

lögum um ættleiðingarstyrk sem sérstaklega var ætlað að bæta hag ákveðins hóps í 

samfélaginu. 

1.2 Var einföldunin nauðsynleg? 

Eins og fram kemur í kafla 2.3.1 voru, frá því um miðja síðustu öld, uppi háværir raddir um 

það að staðgreiðslukerfi yrði tekið upp í stað eftirágreiddra skatta. Tekjur væru mismunandi 

eftir árum og gæti því orðið nokkuð þungbært fyrir einstaklinga sem hefðu góð laun eitt árið 

að greiða skatt af þeim á næsta ári. Margar tilraunir voru gerðar til að koma á staðgreiðslu en 

oftast strönduðu þær tilraunir á því að skattkerfið væri of flókið til þess að hægt væri að taka 

upp staðgreiðslu opinberra gjalda með viðunandi árangri. Strönduðu allar tilraunir til upptöku 

staðgreiðslu á því að skattkerfið væri of flókið til að hægt væri að taka upp staðgreiðslu og að 

ekki væri hægt að koma á nýju kerfi nema ýmsum atriðum í skattalögunum væri breytt fyrst, 

sbr. kafla 2.3.. Líkt og fram kemur í kafla 2.3.2.1. var íslenska skattkerfið á þessum tíma 

frábrugðið skattkerfum flestra annarra landa, beinir skattar og gjöld voru ekki miðuð við 

tekjur og nefskattar voru mjög mikilvægir. Þegar staðgreiðsla var til skoðunar á sjöunda 

áratug síðustu aldar var talið að hún yrði að ná til 19 opinberra gjalda og að auki að einhverju 

leyti til eignarskatts og eignarútsvars. Var því skattkerfið að þessu leyti mjög flókið. Fram 

kemur í kafla 2.4. að mikil vinna var lögð í einföldun kerfisins á áttunda áratugnum, 
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samþykkt voru frumvörp um breytingar á tekjuskattslögum og lögum um tekjustofna 

sveitarfélaga. Meðal annars voru nefskattar afnumdir, eignaútsvör felld niður og 10% útsvar 

kom í stað stighækkandi skattstiga. Samhliða þessum breytingum var lagt fram frumvarp á 

Alþingi til laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. Náði það ekki fram að ganga, fyrst og 

fremst vegna vantrúar þáverandi fjármálaráðherra á gagnsemi staðgreiðslukerfis skatta. 

Áfram var haldið að reyna að koma á staðgreiðslu opinberra gjalda en það var ekki fyrr en á 

árinu 1987 að samstaða náðist um staðgreiðslukerfi skatta. Farið var af stað í enn frekari 

einföldun skattkerfisins en eins og fram kemur í kafla 3.2.5 kom fram í athugasemdum við 

frumvarp til staðgreiðslulaga að þrátt fyrir að skattkerfi hérlendis hafi verið orðið tiltölulega 

einfalt hafi gagnrýni á það farið vaxandi. Vísað var til skýrslu nefndar um umfang skattsvika 

1986 að nauðsynlegt væri að einfalda skattalögin og fækka skatttegundum og frádráttum. 

Fram kemur í kafla 3.1 um skýrslu nefndar um umfang skattsvika 1986 að ein af helstu 

ástæðum skattsvika, að mati skýrsluhöfunda væri „flókið skattkerfi með óljósum mörkum 

milli hins löglega og ólöglega“. Svört mynd var dregin upp í skýrslunni af skattsvikum og 

undanskotum og var, eins og áður er getið, helst vísað til þessarar skýrslu þegar rökstyðja 

þurfti mikla einföldun skattkerfisins gagnvart einstaklingum utan atvinnurekstrar. Hins vegar 

kom einnig fram í skýrslunni, sem virðist hafa farið fram hjá ráðamönnum, að 

einstaklingsframtöl væru að verulegum hluta nauðaeinföld, meirihluti framteljenda nýttu sér 

10% fastan frádrátt sem þágildandi skattalög heimiluðu. Það væru hins vegar 

atvinnurekstrarframtölin sem kölluðu á sérhæft starfsfólk til yfirferðar. Í aðdraganda 

staðgreiðslu voru uppi raddir að taka þyrfti einnig á frádráttarheimildum innan rekstrar. Þrátt 

fyrir það var einungis farið í endurskoðun á frádráttarheimildum einstaklinga. 

Ljóst er að mikil samstaða var um það í þjóðfélaginu að tekin yrði upp staðgreiðsla skatta en 

ekki voru allir sammála um að samstaðan næði til hinna miklu skattkerfisbreytinga sem 

fylgdu upptökunni. Má þar minna á að í minnisblaði sem BHMR sendi fjárhags- og 

viðskiptanefnd vegna frumvarps til breytinga á tekjuskattslögunum kemur fram að verið væri 

að koma á meiri háttar skattkerfisbreytingu í skjóli breiðrar samtöðu launamanna um 

staðgreiðslu.  

Í kafla 10 er fjallað um danskan skattarétt, þann 1. janúar 1970 tóku gildi lög þar í landi um 

staðgreiðslu skatta. Þrátt fyrir að Danir hafi einfaldað að einhverju leyti sínar 

frádráttarheimildir á allra síðustu árum þá eru enn inni ýmsar af þeim heimildum sem voru til 

staðar í íslensku skattkerfi fyrir skattkerfisbreytingar og greiða Danir því enn nettóskatt af 
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tekjum sínum. Ekki hefur náðst samstaða um að fara í eins róttækar breytingar á skattkerfinu 

og farið var í hér á landi og ekki þótti þörf á róttækri einföldun hvað varðar frádrætti er 

staðgreiðslan var tekin upp í Danmörku. Engar umræður voru um það á þessum tíma að til 

slíkrar ofureinföldunar þyrfti að koma til að hægt væri að taka upp staðgreiðslu opinberra 

gjalda. 

Í ljósi þess að staðgreiðslukerfi hefur virkað með ágætum í Danmörk þrátt fyrir 

nettóskattlagningu þá telur höfundur óhætt að fullyrða að engin þörf hafi verið á þeirri 

ofureinföldun skattkerfisins sem farið var í samhliða upptöku staðgreiðslukerfis á Íslandi. 

1.3 Hefur persónuafsláttur komið að fullu í stað eldri frádráttarheimilda? 

Fram kemur í umfjöllun í 7. kafla að ágreiningur hafi verið uppi um það hvort virði 

persónuafsláttar hafi rýrnað frá upptöku staðgreiðslu 1988. Hins vegar hefur ekki verið fjallað 

um það, svo höfundi sé kunnugt, hvort hann hafi að fullu komið í stað eldri 

frádráttarheimilda. Eins og fram kemur í kafla 6.1 var persónuafsláttur hækkaður um meira en 

helming og var 13.235 kr. á mánuði við upptöku staðgreiðslunnar. Átti slík hækkun að koma í 

veg fyrir að skattbyrði raskaðist verulega vegna niðurfellingar eldri frádráttarliða. Eins og 

rakið er í 7. kafla voru greidd rúmlega 14,% af meðallaunum verkafólks í staðgreiðslu við 

upphaf staðgreiðslukerfisins, 17% af meðallaunum á almennum vinnumarkaði og elli- og 

örorkulífeyrisþegar greiddu enga skatta af greiðslum frá Almannatryggingum. Elli- og 

örorkulífeyrisþegar gátu hins vegar haft þrefaldan grunnlífeyri í umframtekjur, t.d. frá 

lífeyrissjóði áður en til skattgreiðslu kom. 

Í upphafi var persónuafsláttur tengdur lánskjaravísitölu og hækkaði tvisvar á ári í samræmi 

við hana, var verðtryggingunni ætlað að tryggja það að persónuafsláttur héldi verðgildi sínu.  

Eins og fram kemur í kafla 6.2 var á árinu 1995 farið í breytingar á tskl. og 

verðtryggingarákvæðið fellt niður með lögum nr. 145/1995. Rök þau sem lágu að baki voru 

að verðbólga væri komin á svipað stig og í helstu nágrannaríkjum og því ekki lengur þörf á 

sjálfvirkri verðuppfærslu. Einnig hefði skattfrelsi lífeyrisiðgjalda það í för með sér að 

skattbyrði hefði minnkað um 1,5%. Frádráttarheimildir vegna lífeyrisiðgjalda höfðu öðlast 

fullt gildi 1998 en frá 1995 - 1998 lækkaði persónuafsláttur hins vegar og var svo komið að á 

árinu 1998 fór ríflega 22,8% af meðallaunum verkafólks til greiðslu skatta, 24% af 

meðallaunum á almennum vinnumarkaði og ónýttur persónuafsláttur elli- og 
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örorkulífeyrisþega vegna grunnlífeyris og tekjutryggingar var einungis 6.344 kr. Einungis 

stóð 906 kr. eftir ónýttar af persónuafslætti þeirra þegar heimilisuppbót hafði verið bætt við. 

Eins og að framan er getið var persónuafsláttur tengdur lánskjaravísitölu við upphaf 

staðgreiðslu en sú tenging var felld niður 1995. Persónuafslætti var því handstýrt næstu ár á 

eftir en ekki voru allir á þeirri skoðun að vel hefði tekist til og mikillar gagnrýni var farið að 

gæta á þá tilhögun. Gerði ASÍ þá kröfu í tengslum við áframhaldandi gildi kjarasamninga 

2006 að vísitölutrygging persónuafsláttar yrði tekin upp aftur. Var það gert með lögum nr. 

147/2006 og skyldi persónuafslátur endurskoðaður árlega, í fyrsta sinn 1. janúar 2008, í 

samræmi við vísitölu neysluverðs. Persónuafsláttur hækkaði verulega 1. janúar 2009 eða um 

24%. Hins vegar var verðtryggingarákvæðið fellt úr gildi með lögum nr. 128/2009 þar sem 

hentugra þótti að hafa kerfið sveigjanlegra þannig að hægt væri að lækka skatthlutfall á 

lægstu tekjur. Verðtryggingarákvæði var svo aftur tekið upp með lögum nr. 37/2011 og er enn 

í gildi þegar þetta er skrifað.  

Sjá má af framangreindu að stjórnvöld hafa haft það í hendi sér hvort persónuafsláttur sé 

vísitölutryggður eða háður ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma. En hvaða áhrif hefur það 

haft á skattgreiðslur einstaklinga? Á árinu 2013 voru greidd rúmlega 26% af meðallaunum 

verkafólks í staðgreiðslu, af meðallaunum á almennum vinnumarkaði voru greidd rúmlega 

27% í staðgreiðslu og elli- og örorkulífeyrisþegar greiddu rúm 10% af heildartekjum frá 

Tryggingastofnun. 

Hækkaður og verðtryggður persónuafsláttur átti að mæta niðurfellingu flestra 

frádráttarheimilda utan atvinnurekstrar. Ljóst má vera af framangreindu að ekki hefur verið 

staðið við það fyrirheit að persónuafsláttur kæmi að fullu í stað fyrri frádráttarheimilda. Til að 

mynda hefur skattbyrði af meðallaunum verkafólks vaxið úr 14% af launum í rúm 26% og 

elli- og örorkulífeyrisþegar hafa farið frá því að greiða enga skatta af greiðslum frá 

almannatryggingum í það að greiða rúm 10% af tekjum sínum í skatta. 

1.4 Greiða lakar settir meiri skatta í dag en ef frádráttarheimildi hefðu haldist í 

lögum? 

Fram hefur komið að elli- og örorkulífeyrisþegar hafi á árinu 2013 greitt 10% af tekjum 

sínum frá Tryggingastofnun í staðgreiðslu. Í kafla 3.2.2 er fjallað um frádráttarheimildir elli- 

og örorkulífeyrisþega í eldra skattkerfi. Útsvar var ekki greitt af grunnlífeyri og 

tekjutryggingu en einnig nutu þeir að minnsta kosti 10% fasts afsláttar og persónuafsláttar. Í 
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greinargerð með frumvarpi til tekju- og eignarskattslaga kom það skýrt fram að einn af 

megintilgangi stórhækkaðs persónuafsláttar væri  að tryggja óbreytta stöðu elli- og 

örorkulífeyrisþega. Varð það til þess að þessar tekjur voru langt undir skattleysismörkum í 

upphafi staðgreiðslu. Í kafla 7.3.1 er farið yfir áhrif þau sem breytingarnar 1995 höfðu á 

skattgreiðslur þessa hóps. Fæstir þeirra sem þiggja slíkar bætur greiða í lífeyrissjóði og nutu 

þeir því ekki þeirrar lækkunar á tekjuskattshlutfalli sem talin var falla launþegum í skaut við 

skattfrelsi lífeyrisiðgjalda. Hins vegar kom lækkun á persónuafslætti í kjölfarið verulega við 

þennan hóp. Fram kemur í grein Stefáns Ólafssonar um vaxandi skattbyrði eldri borgara og 

öryrkja sem vísað er til í 8. kafla að ellilífeyrir hafi ekki hækkað til jafns við lágmarkstekjur á 

vinnumarkaði. Er því skýringanna á hækkandi skattgreiðslum þess hóps ekki að finna í að 

tekjur lífeyrisþega hafi hækkað svo mikið. Í 8. kafla er einnig farið yfir greiðsluþátttöku elli- 

og örorkulífeyrisþega í útsvari, greiðslur sem þeir voru undanþegnir í eldra skattkerfi. Í dag er 

greiðsluþátttaka ellilífeyrisþega um það bil 55% í útsvari. 

Þrátt fyrir að einnig hafi verið farið í það í ritgerð þessari að skoða áhrif persónuafsláttar á 

aðra hópa en þá lakast settu, þ.e. elli- og örorkulífeyrisþega, þá er ljóst af framansögðu að 

ekki hefði þurft að leita lengra til að sjá að persónuafsláttur hefur ekki komið að fullu í stað 

eldri frádráttarheimilda. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiða skatta í dag en gerðu það ekki fyrir 

daga staðgreiðslunnar. 

1.5  Danskur réttur 

Í Danmörk greiða einstaklingar utan rekstrar nettóskatta, það er að frádráttarbær er sá 

kostnaður sem verður til við að afla, viðhalda og tryggja tekjur, þrátt fyrir að þar sé í gildi 

staðgreiðsla opinberra gjalda líkt og á Íslandi. Farið var yfir helstu frádráttarheimildir í 

dönskum skattarétti í 10. og 11 köflum. Margar af þeim heimildum sem í gildi voru í íslenska 

skattkerfinu fyrir breytingar er að finna í danska skattkerfinu, til að mynda njóta þeir enn 

frádráttar vegna þess sem telja má lengri ferða til og frá vinnu en venjulegt má telja. Slík 

frádráttarheimild var til staðar í íslenska skattkerfinu fyrir breytingar, einnig nutu 

meðlagsgreiðendur á Íslandi svipaðra ívilnana og sami hópur nýtur nú í Danmörk, félagsgjöld 

launþega í verkalýðsfélög og önnur fagfélög, kostnaður vegna tvöfalds heimilishalds og 

sérstakur launþegaafsláttur eru dæmi um frádráttarheimildir sem finna má í dönskum 

tekjuskattslögum. Eins og áður er getið þá virkar staðgreiðslukerfi skatta ágætlega í 

Danmörku þrátt fyrir þessar, og margar aðrar, frádráttarheimildir einstaklinga utan rekstrar.  
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1.6 Svar við meginrannsóknarspurningunni 

Meginviðfangsefni ritgerðar þessarar var að rannsaka hvort staðið hafi verið við yfirlýsingar 

stjórnvalda um að einstaklingar bæru ekki verulega skertan hlut frá borði við upptöku 

staðgreiðslunnar og um að staða elli- og örorkulífeyrisþega yrði óbreytt. Með vísan til þess 

sem rakið hefur verið verður að svara þessari spurningu neitandi. Skattbyrði af meðallaunum 

verkafólks hefur hækkað úr 14,3% af launum við upptöku staðgreiðslu í rúm 26%, af 

meðallaunum á almennum vinnumarkaði úr 17% í 27% og elli- og örorkulífeyrisþegar hafa 

farið úr því að greiða enga skatta af tekjum sínum frá Tryggingastofnun í að greiða 10% 

þeirra í skatta. Ekki einvörðungu hefur persónuafsláttur ekki haldið gildi sínu heldur er það 

svo að þeir sem lakar eru settir greiða sífellt hærri hluta tekna sinna í skatta. Má það sjá á því 

að af meðallaunum verkafólks eru nú greidd rúmlega 11,7% meira í skatta en við upptöku 

staðgreiðslu en „einungis“ 10% meira af meðallaunum á vinnumarkaði sem eru umtalsvert 

hærri en meðallaun verkafólksins. Elli- og örorkulífeyrisþegar gátu haft 25% hærri tekjur en 

nam öllum greiðslum frá Tryggingastofnun, þá Almannatryggingar, áður en kom til 

skattgreiðslna og hefur skattbyrði þeirra því í raun margfaldast frá upptöku staðgreiðslu.  
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14 Lokaorð 

Sú ráðstöfun að taka út frádráttarheimildirnar og hækka í þess stað persónuafsláttinn átti að 

gera skattkerfið einfaldara og gegnsærra. Hins vegar er reyndin sú að gegnsæið er mun minna 

en þegar frádráttarheimildirnar voru til staðar. Gefin voru loforð við skattkerfisbreytinguna að 

hún leiddi ekki til þyngri skattbyrði einstaklinga utan rekstrar og sérstaklega var tekið fram að 

vörður væri staðinn um skattbyrði lífeyrisþega og að jafngildi frádráttarheimilda þeirra gengju 

inn í persónuafsláttinn. Í eldra skattkerfi fór það ekki framhjá skattgreiðandanum ef verið var 

að skerða frádráttarheimildir hans. Við breytingar á tekjuskattslögum 1978 voru felldar niður 

frádráttarheimildir vegna verkfærakostnaðar iðnmenntaðra og sjálfstætt starfandi 

hljóðfæraleikara. Mikillar óánægju gætti meðal iðnmenntaðra með niðurfellinguna og náðist 

það fram í tengslum við kjarasamninga 1980 að tekin var aftur upp frádráttarheimild vegna 

kaupa á handverkfærum.  

Við upptöku staðgreiðslu voru elli- og örorkulífeyrisþegar ekki lengur undanþegnir 

útsvarsgreiðslum og mikil hækkun persónuafsláttar var einmitt til þess gerð að skattbyrði 

þessara hópa þyngdist ekki. Lífeyrisgreiðslur sem ekki hafa einungis lækkað í hlutfalli við 

tekjur á almennum vinnumarkaði bera nú orðið skatta sem þær gerðu ekki fyrir breytingu. 

Höfundi er það til efs að, hefði verið tekin um það umræða, að það hefði hafst í gegn þegjandi 

og hljóðalaust að fellt væri niður það ákvæði að grunnlífeyrir og tekjutrygging lífeyrisþega 

væri undanþegið útsvari í eldra skattkerfi og skattbyrði þessara einstaklinga þyngd margfalt á 

við aðra hópa í þjóðfélaginu. Sjá má í viðauka með ritgerðinni ýmsar töflur sem sýna þau 

áhrif sem þróun persónuafsláttar hefur haft á skattbyrði þessa hóps. Einnig er þar að finna 

töflur sem sýna hvernig þróunin hefði orðið ef  verðtryggingar hefði notið við eða eins og 

nokkrir hafa haldið fram að eina raunhæfa viðmiðið væri launaþróun í landinu. Ljóst er að 

elli- og örorkulífeyrisþegar í landinu hefðu ekki borið svo skarðan hlut frá borði ef 

persónuafsláttur hefði fylgt launaþróun. 

Höfundur telur að nauðsynlegt sé að skoða og bæta stöðu þessara hópa. Mætti það meðal 

annars gera með því að undanþiggja þá aftur útsvari eða hækka persónuafslátt til þess 

verðmætis sem hann var við upptöku staðgreiðslu. Þessir hópar nutu ekki þess ábata sem talið 

var að skattfrelsi á lífeyrisiðgjöld veitti vinnandi fólki en tóku á sig alla þá skerðingu sem af 

mikilli lækkun persónuafsláttar í kjölfarið leiddi af sér.  
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15 Viðauki 

Töflur þessar eru einungis settar inn til upplýsingar og fróðleiks fyrir þá lesendur sem hafa 

áhuga á að skoða þetta betur. Þær hafa ekki verið ritrýndar. 

Þróun staðgreiðslu af ellilífeyri frá árinu 1996 til dagsins í dag 

Álagningarár 
Samt. grunnl, 

tekjutr og 
heimilisuppbót 

Innheimtuhlut-
fall í 
staðgreiðslu Staðgreiðsla 

Útsvar af 
grunntekjum 

Útsvar af 
heimilisuppbót 

Pers. 
afsl. pr. 

Mán 

Til 
greiðslu 

1996 55.896  41,93% 23.437  3.777  1.131  24.494  -1.057  

1997 54.087  41,94% 22.684  3.630  1.124  24.544  -1.860  

1998 56.251  40,88% 22.995  4.969  1.539  23.901  -906  

1999 59.602  39,02% 23.257  5.313  1.606  23.360  -103  

2000 62.740  38,34% 24.055  5.747  1.737  23.329  726  

2001 65.250  38,37% 25.036  5.992  1.812  24.361  675  

2002 70.796  38,76% 27.441  6.893  2.084  25.245  2.196  

2003 76.090  38,54% 29.325  7.563  2.169  26.002  3.323  

2004 80.373  38,55% 30.984  8.052  2.236  26.825  4.159  

2005 83.186  38,58% 32.093  8.353  2.320  27.496  4.597  

2006 87.143  37,73% 32.879  8.871  2.441  28.321  4.558  

2007 126.537  36,72% 46.464  13.407  3.004  29.029  17.435  

2008 133.314  35,72% 47.620  14.129  3.162  32.150  15.470  

2009 148.977  35,72% 53.215  15.789  3.533  34.034  19.181  

2010 148.977  37,20% 55.419  15.947  3.569  42.206  13.213  

2011 155.011  37,31% 57.835  18.252  4.085  44.206  13.629  

2012 166.682  37,34% 62.239  19.668  4.401  46.523  15.716  

2013 173.183  37,32% 64.632  20.406  4.567  48.485  16.147  

2014 179.418  37,30% 66.923  21.170  4.738  50.498  16.425  

 

Eins og sjá má á þessari töflu þá hefur staðgreiðsla lífeyrisþega af lífeyrisgreiðslum farið 

stighækkandi í krónutölu.  

Elli- og örorkulífeyrisþegar voru undanþegnir greiðslu útsvars í eldra skattkerfi og átti ekki að 

vera nein breyting þar á við upptöku staðgreiðslukerfis. 
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Útsvarsgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega frá 1996 

Álagningarár Til greiðslu Hlutfall af 
tekjum 

Útsvar gr. af 
grunntekjum 

Hlutfall af 
útsvari 
grunntekna 

1996 -1.057  -1,9% -2.188  -57,9% 

1997 -1.860  -3,4% -2.984  -82,2% 

1998 -906  -1,6% -2.445  -49,2% 

1999 -103  -0,2% -1.710  -32,2% 

2000 726  1,2% -1.012  -17,6% 

2001 675  1,0% -1.136  -19,0% 

2002 2.196  3,1% 112  1,6% 

2003 3.323  4,4% 1.154  15,3% 

2004 4.159  5,2% 1.923  23,9% 

2005 4.597  5,5% 2.277  27,3% 

2006 4.558  5,2% 2.117  23,9% 

2007 17.435  13,8% 14.431  107,6% 

2008 15.470  11,6% 12.308  87,1% 

2009 19.181  12,9% 15.647  99,1% 

2010 13.213  8,9% 9.645  60,5% 

2011 13.629  8,8% 9.544  52,3% 

2012 15.716  9,4% 11.315  57,5% 

2013 16.147  9,3% 11.580  56,7% 

2014 16.425  9,2% 11.687  55,2% 

 

Þegar þróunin er skoðuð kemur í ljós að sífellt hærra hlutfall lífeyris fer í staðgreiðslu 

opinberra gjalda. Hæst fór það á árinu 2007 en það ár greiddu ellilífeyrisþegar 13,8% af 

lífeyri sínum í staðgreiðslu opinberra gjalda. Ekki nóg með það heldur greiddu 

ellilífeyrisþegar það ár fullt útsvar af grunnlífeyri og tekjutryggingu. 
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Hækkun persónuafsláttar með tengingu við lánskjara- og neysluverðsvísitölu frá 1995 

Persónuafsláttur hafði verið tengdur lánskjaravísitölu sem ekki var lengur til eftir 1995 og tók 

við vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar. Líklegt verður því að telja að hefði ekki verið tekin 

sú ákvörðun að fella niður verðtryggingarákvæði úr 66. gr. þágildandi tskl. þá hefði þurft að 

taka ákvörðun um að binda afsláttinn við aðra vísitölu. Var því einnig litið til þess hver 

hækkun hefði orðið ef persónuafsláttur hefði verið bundinn við neysluverðsvísitölu þar sem 

við þá vísitölu er miðað í núgildandi tskl. 
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Sjá má á töflunni að ekki hefði munað miklu á upphæð persónuafsláttar á árinu 2013 hvort 

sem persónuafsláttur hefði fylgt lánskjara- eða neysluverðsvísitölu. Hann hefði þó hækkað 

nokkuð meira á tímabilinu en raun varð á og hefði hækkað öll árin. Persónuafsláttur hefði 

verið  57.971 kr. á mánuði á árinu 2013 í stað 48.485 kr.    

  

Meðaltal ársins Á ári Á mánuði Hækkun % Meðaltal ársins Á ári Á mánuði Hækkun %

1994 3384 287.154 23.930 170,3 287.154 23.930

1995 3442 292.076 24.340 1,7% 173,2 292.044 24.337 1,7%

1996 3526 299.204 24.934 2,4% 177,1 298.620 24.885 2,3%

1997 3588 304.465 25.372 1,8% 180,3 304.016 25.335 1,8%

1998 3635 308.453 25.704 1,3% 183,3 309.074 25.756 1,7%

1999 3817 323.897 26.991 5,0% 189,6 319.697 26.641 3,4%

2000 3990 338.577 28.215 4,5% 199,1 335.716 27.976 5,0%

2001 4314 366.070 30.506 8,1% 212,4 358.142 29.845 6,7%

2002 4417 374.811 31.234 2,4% 222,6 375.340 31.278 4,8%

2003 4528 384.230 32.019 2,5% 227,3 383.265 31.939 2,1%

2004 4697 398.570 33.214 3,7% 234,6 395.574 32.965 3,2%

2005 4897 415.542 34.628 4,3% 244,1 411.593 34.299 4,0%

2006 5254 445.835 37.153 7,3% 260,6 439.415 36.618 6,8%

2007 5527 469.001 39.083 5,2% 273,7 461.504 38.459 5,0%

2008 6364 540.026 45.002 15,1% 307,7 518.833 43.236 12,4%

2009 6982 592.467 49.372 9,7% 344,6 581.053 48.421 12,0%

2010 7213 612.069 51.006 3,3% 363,2 612.415 51.035 5,4%

2011 7594 644.399 53.700 5,3% 377,7 636.865 53.072 4,0%

2012 7912 671.384 55.949 4,2% 397,3 669.914 55.826 5,2%

2013 8198 695.653 57.971 3,6% 412,7 695.881 57.990 3,9%

Lánskjaravísitala                                        

(vt. eldri frjárskuldbindinga)
Neysluverðsvísitala

Hækkun miðað við lánskjara- og neysluverðsvísitölu 1995
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Persónuafsláttur tengdur við launaþróun 

Haustið 2006 skrifaði Stefán Ólafsson, prófessor, grein í tímaritið „Stjórnmál og stjórnsýsla“ 

sem fjallaði um aukningu ójafnaðar í tekjuskiptingu Íslendinga áratuginn á undan. Meðal þess 

sem fram kemur í grein hans er að skattleysismörk hafi verið rýrð stórlega þar sem þau hafi 

ekki verið látin fylgja launavísitölu. 

Hagstofa Íslands reiknar og birtir launavísitölu skv. lögum nr. 89/1989, um launavísitölu. 

Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði. Í meðfylgjandi töflu er tekin 

meðalhækkun hvers árs samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar og persónuafsláttur 

uppreiknaður í samræmi við það. 

 

Sjá má á töflunum að framan að mikill munur er á persónuafslætti eftir því við hvaða vísitölu 

hann hefði verið bundinn. Hefði persónuafsláttur fylgt launavísitölu þá hefði upphæð 

persónuafsláttar á árinu 2013 verið 987.429 kr. á ári eða 82.286 kr. á mánuði í stað 48.485 kr. 

Hefði því persónuafsláttur verið 33. 801 kr. hærri hefði hann fylgt launaþróun í landinu frá 

árinu 1995. 

 

Meðaltal ársinsÁ ári Á mánuði Hækkun %

1994 132,9 287.154 23.930

1995 138,9 300.118 25.010 4,5%

1996 147,8 319.348 26.612 6,4%

1997 155,8 336.634 28.053 5,4%

1998 170,4 368.179 30.682 9,4%

1999 182 393.243 32.770 6,8%

2000 194,1 419.387 34.949 6,6%

2001 211,3 456.551 38.046 8,9%

2002 226,4 489.177 40.765 7,1%

2003 239,1 516.618 43.051 5,6%

2004 250,3 540.818 45.068 4,7%

2005 267,2 577.333 48.111 6,8%

2006 292,7 632.430 52.703 9,5%

2007 319,1 689.472 57.456 9,0%

2008 345 745.434 62.119 8,1%

2009 358,6 774.819 64.568 3,9%

2010 375,8 811.982 67.665 4,8%

2011 401,3 867.080 72.257 6,8%

2012 432,5 934.493 77.874 7,8%

2013 457 987.429 82.286 5,7%

Hækkun m/v. launavísitölu


