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1 Inngangur 
„Í þessum heimi er ekkert víst, fyrir utan dauðann og skatta“. Svona mælti 

uppfinningamaðurinn og einn af landsfeðrum Bandaríkjanna, Benjamin Franklin, fyrir rúmum 

tveimur öldum. Það má segja að þessi tilvitnun eigi við enn þann dag í dag. Í meira en 5000 

ár1 hefur maðurinn verið skattlagður og hafa hlutfall og upphæð skatta, andlagið og 

tilgangurinn verið jafn fjölbreytt og þau samfélög sem hafa lagt á skatta í gegnum tíðina. En 

hvað má skattleggja mikið og hvenær verður skattlagning það íþyngjandi fyrir skattgreiðendur 

að hún jaðri jafnvel á við eignarnám? Erfitt er að segja hvar mörkin milli skattlagningar og 

eignarnáms liggja og fer það mat eftir aðstæðum, viðkomandi samfélagi og tíðaranda hverju 

sinni. Í Bandaríkjunum voru aðeins tvö skattþrep, 3% og 5%2, þegar þingið hóf að leggja 

skatta á tekjur um miðja nítjándu öld. Tæpri öld síðar, eftir að kreppan mikla hafði riðið yfir 

heimsbyggðina og síðari heimstyrjöldinni var að ljúka, var hæsta tekjuskattsþrepið í 

Bandaríkjunum 94%3, 4 og á eftirstríðsárunum var hæsta tekjuskattsþrepið í Bretlandi 

99,25%.5 Athyglisvert væri að sjá hvort svona há skattþrep væru umborin af þorra manna í 

dag sérstaklega í ljósi mikillar óvinsældar og efasemda um þann 75% tekjuskatt sem lagður 

var á þá tekjuhæstu í Frakklandi fyrir árin 2013 og 2014 en var nýlega lagður af.6 

Í þessari ritgerð verður ekki leitast við að greina nákvæmlega mörk milli skattlagningar og 

eignarnáms, hvað þá hversu hátt hlutfall af skattandlagi megi skattleggja. Viðfangsefni 

þessarar ritgerðar er endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf. Verður leitast við að finna 

þau sjónarmið sem dómstólar líta til þegar þeir dæma um stjórnskipulegt gildi skattalöggjafar 

vegna meints brots á meginreglu stjórnskipunarréttarins um friðhelgi eignarréttar. Fyrst 

verður hugmyndin um endurskoðunarvald dómstóla, uppruni hennar og rökin bak við hana 

skoðuð. Síðan verður íslensk dómaframkvæmd í málum þar sem stjórnskipulegt gildi skatta er 

lagt fyrir dóm athuguð, fyrst eldri og svo nýlegri dómar. Dómum um eignaskatta verður 

sérstaklega gefinn gaumur og verða stóreignaskattadómarnir frá sjötta áratugi síðustu aldar og 

nýlegur dómur Hæstaréttar frá árinu 2014 um auðlegðarskatt skoðaðir í því samhengi. Að því 

loknu verður dómaframkvæmd í Noregi og Danmörku athuguð en réttarkerfi þeirra landa eru 

hvað líkust okkar. Því næst verða kannaðir nokkrir nýir dómar Mannréttindadómstóls Evrópu. 

                                                
 
1 Samuel Blankson: A brief history of taxation, bls. 3. 
2 W. Elliot Brownlee: Federal Taxation in America, bls. 34. 
3 W. Elliot Brownlee: Federal Taxation in America, bls. 115. 
4 Federal Individual Income Tax Rates History: Nominal Dollars Income Years 1913-2013, bls. 37-38. 
5 George Miles o.fl: Foundations for the LPC, bls. 61. 
6 Anne Penketh: „France forced to drop 75% supertax after meagre returns“, http://www.theguardian.com. 
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Loks verða helstu viðmið og sjónarmið, sem dómstólar hafa litið til í þessum málum, tekin 

saman.  

 

2 Endurskoðunarvald dómstóla á löggjöf  
Lengi hefur verið viðurkennt hér á landi að dómstólar hafa vald til þess að dæma um 

stjórnskipulegt gildi laga.7 Var þetta endanlega staðfest í Hrd. 1943, bls. 237 (Hrafnkatla) 8 og 

hafa ýmis mál síðan komið til kasta dómstóla sem fjalla um stjórnskipulegt gildi laga. 

 

2.1 Uppruni hugmyndarinnar 

Hugmyndin um úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga á sér rætur að rekja til 

Bandaríkjanna um aldamótin 1800 en eftir að Bandaríkjamenn öðluðust sjálfstæði frá Bretum 

átti sér stað mikill stjórnskipulegur og stjórnarfarslegur þankagangur. Var endurskoðunarvald 

dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga staðfest í dómi Hæstaréttar Bandaríkjanna Marbury 

gegn Madison árið 1803.9 Voru rökin að baki þessari hugmynd þau að stjórnarskrárgjafinn, 

þ.e. þjóðin, hefði sett ákveðnar grundvallarreglur og hefðu handhöfum ríkisvaldsins þar með 

verið settar ákveðnar takmarkanir á valdi og heimildum sínum.10 Að mati réttarins hefði 

stjórnarskráin lítið gildi sem æðsta réttarheimildin, sem torvelt væri að breyta, ef löggjafinn 

gæti breytt henni líkt og öðrum lögum.11 Komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að lög, sem 

stönguðust á við stjórnarskrána, hefðu ekki lagagildi. Taldi dómurinn það vera eitt af sínum 

grundvallarhlutverkum að skera úr hvaða lög ættu við í hverju máli og ætti rétthærri 

réttarheimildin ávallt að ganga fyrir þeirri réttlægri. Annars myndi dómurinn vera knúinn til 

að líta framhjá stjórnarskránni sem myndi augljóslega rýra gildi hennar.12 Þó þessi rök hafi 

lengi vel verið gagnrýnd13 er grundvallarhugsunin rökrétt með tilliti til reglunnar um 

þrískiptingu ríkisvaldsins. Verður að draga í efa að stjórnarskrárgjafinn hafi ætlað 

löggjafanum svo víðtækt vald að hann gæti breytt stjórnskipan landsins með almennum 

lögum. Gæti löggjafinn með því móti gengið á valdsvið annarra greina ríkisvaldsins en með 

endurskoðunarvaldi dómstóla er löggjafarvaldinu veitt ákveðið aðhald af hálfu dómsvaldsins.  

                                                
7 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 438. 
8 Í Hrd. 1943, bls. 237 (Hrafnkatla) var með lögum nr. 127/1941 ríkinu veittur einkaréttur til útgáfu fornrita þó 
heimilað var samkvæmt lögunum að veita öðrum útgáfuleyfi, þó það væri bundið vissum skilyrðum. Voru þessi 
lög talin stríða gegn prentfrelsinu og banni gegn ritskoðun í 67. gr. stjórnarskrárinnar (nú 2. mgr. 73. gr. hennar).  
9 „Marbury vs. Madison, 5 U.S. 137 (1803)“, https://www.supreme.justia.com. 
10 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 488. 
11 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 488. 
12 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 489.  
13 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 489.   



 

  5 

Með tímanum barst þessi hugmynd til Norðurlanda og átti nokkur umræða um hana sér 

stað í Noregi og Danmörku. Líkt og í Bandaríkjunum var þeirri spurningu varpað fram hvaða 

þýðingu stjórnarskráin hefði ef réttlægri réttarheimildir, eins og almenn lög, myndu ekki víkja 

fyrir henni þegar ósamræmi væri á milli.14 Segja má að umræða þessi hafi ekki verið jafn 

kröftug hérlendis15 en samt sem áður virðist Landsyfirréttur hafa byggt á því að hann gæti 

úrskurðað um stjórnskipulegt gildi laga í Lyrd. VI, bls. 176, kveðinn 19. mars 1900.16 Af 

þessum dómi sést að Landsyfirréttur og seinna Hæstiréttur Íslands ganga út frá því að 

dómstólar eigi úrskurðarvald um það hvort lög teljist stríða gegn stjórnarskránni.17 Á 

áratugunum eftir dóm Landsyfirréttar hófst einnig umræða meðal lögspekinga um 

stjórnskipulega stöðu dómstóla hérlendis18 og voru rökin enn og aftur mjög svipuð þeim sem 

viðruð voru vestanhafs rúmlega öld fyrr: Ómögulegt væri að framfylgja þeirri hugmynd að 

stjórnarskráin væri rétthærri almennum lögum nema dómstólar gætu úrskurðað hvenær 

löggjafinn bryti gegn þeim takmörkum sem stjórnarskráin setur honum.19 

 

2.2 Skiptir máli hvers eðlis réttindin eru? 

Endurskoðunarvald dómstóla á löggjöf er nú til dags talin stjórnskipunarvenja hérlendis, líkt 

og í Noregi og í Danmörku,20 sem þýðir að henni verður ekki breytt nema með 

stjórnarskrárbreytingu sbr. 1. mgr. 79. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944.21  Hins vegar er 

frekar deilt nú til dags um hversu mikið ósamræmi þurfi að vera á milli laga og 

stjórnarskránnar og hvort viss réttindi eigi að fá ríkari vernd en önnur.22 Vissulega eru 

dómstólar misstrangir milli landa. Til dæmis dæmdu norskir dómstólar hátt í 30 lög 

stjórnskipulega ógild frá lokum 19. aldar til 4. áratugar síðustu aldar23 en danskir dómstólar 

                                                
14 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 490-491 sbr. og Torkel 
H. Aschehoug: Norges nuværende statsforfatning III, bls. 364. 
15 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 493.  
16 Úr dómi Landsyfirréttar:„Þessar ástæður áfrýjandans eru þó eigi á rökum bygðar, og í stjórnarskránni eru, 
hvorki í 51. gr. eða annars staðar nein ákvæði, er séu því til fyrirstöðu, að með lögum sé lagður skattur eða árlegt 
gjald, eins og þar er hér um ræðir, á tiltekna atvinnu í landinu, eins og veitingasöluna, er hér er spurningin um. 
Gildi laganna 11. nóv. f.á. verður því ekki vefengt í þessu efni…“. (skál. höf.) Það var svo í Lyrd. VIII, bls. 271 
frá 1909, þar sem fyrst var deilt um hvort að skattur samrýmdist eignarréttarákvæði stjórnarskrárinna (þá 51. gr.). 
17 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 438 sbr. Lyrd. VIII, bls. 271, Lyrd. IX, bls. 155 og 809, Lyrd. X, 
bls. 20, 601 og 603 og Hrd. 1934, bls. 790, Hrd. 1937, bls. 332, Hrd. 1939, bls. 400 og Hrd. 1940, bls. 91 
18 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 493-495. 
19 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 495. 
20 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 496. Þess má geta að í 
Svíþjóð og Finnlandi er búið að setja ákvæði um endurskoðunarvald dómstóla í stjórnarskrá, sbr. 14. gr. 11. kafla 
stjórnarskrár Svíþjóðar (Regeringsformen 1974:152) og 106. og 107. gr. finnsku stjórnarskrárinnar (Suomen 
perustuslaki 731/1999). 
21 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
22 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 500-501. 
23 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 498. 
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hafa einungis dæmt lög stjórnskipulega ógild einu sinni, í UfR 1999, bls. 841 H (Tvind).24 Af 

frændþjóðunum okkar er dómaframkvæmd hérlendis líkust þeirri norsku að því leyti að 

íslenskir dómstólar hafa í þó nokkrum tilfellum úrskurðað að löggjöf stríði gegn ákvæðum 

stjórnarskrárinnar. En skiptir máli hvaða réttindi eiga í hlut í viðkomandi máli? 

Norski prófessorinn Carsten Smith lýsti því yfir árið 1974 að grundvallarmunur væri á 

lögum, sem takmörkuðu borgaraleg réttindi manna, og þeim sem takmörkuðu efnahagsleg 

réttindi.25 Orðaði hann það svo að borgaraleg réttindi væru lýðræðislega mikilvægari en 

efnahagsleg réttindi og bæri því dómstólum að veita þeim ríkari vernd. Var þessum 

sjónarmiðum síðan varpað fram í meirihlutaatkvæði í Rt. 1976, bls. 1 (Kløfta).26 Hafa 

þarlendir dómstólar því gert minni kröfur um bersýnileika ósamræmis milli almennra laga og 

stjórnarskrár þegar borgaraleg réttindi eru í húfi en á móti meiri kröfur þegar efnahagsleg 

réttindi eru ágreiningsefnið.27 Svipaðar hugmyndir hafa verið á lofti í Danmörku og má lesa 

það úr Tvind-málinu að danskir dómstólar kunni að gera greinarmun þegar um er að ræða 

efnahagsleg réttindi annars vegar og borgaraleg réttindi hins vegar28, 29 en ekki hefur þetta 

verið staðfest af þarlendum dómstólum líkt og í Noregi.  

                                                
24 Í UfR 1999, bls. 841 H (Tvind) var málið svo vaxið, að með lögum nr. 503 og 506/1996 var því komið í dönsk 
lög, að einungis mætti nota fjárvetiningar, sem skólar fengu frá danska ríkinu, í rekstur skólans og vegna 
menntunar og að skóli yrði að vera fullkomlega sjálfstæð stofnun. Ef að menntamálaráðherra teldi að svo væri 
ekki, mætti hann stöðva fjárveitingu til viðkomandi skóla á grundvelli 7. gr. laga nr. 506/1996. Á grundvelli 7. 
gr. voru fjárveitingar til sjö einkaskóla í Danmörku stöðvaðar í lok árs 1996, þar sem ráðherra treysti ekki að þeir 
skólar notuðu fjárveitingar til að stuðla að markmiðum þingsins og menntamálaráðuneytisins. Var þetta 
fyrirkomulag í 7. gr. laganna talið stríða gegn þrískiptingu ríkisvaldsins sem kveðið er á um í 3. gr. dönsku 
stjórnarskrárinnar (Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953), þar sem það var talið að skólunum hafi 
verið sviptur sá réttur að fá úrlausn um ágreininginn við stjórnvöld hjá dómstólum.  
25 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 504 sbr. Carsten Smith: 
„Domstolene og rettsutviklingen“ bls. 302: „Men også her i landet bør vi godta at de personlige friheter står 
høyere u hierarkiet av demokratiske verdier enn de økonomiske rettigheter, og derfor i større grad bør kunne 
vernes ved domstolenes prøvelserett.“ Þegar talað er um borgaraleg réttindi er átt við t.d. tjáningarfrelsi, 
skoðanafresli og fundarfrelsi, en efnahagsleg réttindi vísar í t.d. friðhelgi eignarréttar og atvinnufrelsi. 
26 Rt. 1976, bls. 1 (Kløfta) fjallaði um eignarnámsbætur vegna lagningu hraðbrautar við Kløfta og hvernig mat 
fór fram á þeim. Var það talið stríða gegn 105. gr. norsku stjórnarskrárinnar (Kongeriket Norges Grunnlov) 
(samrýmanleg 72. gr. stjórnarskrár Íslands) að greiða eignarnámsbætur lægra en markaðsverð. Athyglisverð eru 
ummæli Blom dómara um muninn á borgaralegum og efnahagslegum réttindum á bls. 6-7 í dómnum: 
„Løsningen vil i noen grad avhenge av hvilke grunnlovsbestemmelser det er tale om. Gjelder det bestemmelser 
til vern om enkeltmenneskets personlige frihet eller sikkerhet, antar jeg at grunnlovens gjennomslagskraft må 
være betydelig. Gjelder det på den annen side grunnlovsbestemmelser som regulerer de andre statsmakters 
arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse, mener jeg som førstvoterende i plenumssaken inntatt i Rt.1952-1089, 
særlig side 1098 (hvalavgiftssaken), at domstolene i vid utstrekning må respektere Stortingets eget syn. 
Grunnlovsbestemmelser til vern om økonomiske rettigheter må for så vidt komme i en mellomstilling.“ 
27 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 510. 
28 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 506.  
29 Erfitt er að segja hvort draga megi þessa ályktun frá Tvind-málinu, fyrst að málið snerist í grundvallaratriðum 
um stjórnskipuleg mörk löggjafarvaldsins og dómsvaldsins. Þó kunna ummæli dómsforsetans Niels Pontoppidan 
að benda til þess að greinarmunur sé gerður: „Der er en gensidig påvirkning mellem de internationale domstole 
og de nationale domstole. Især har EF- og Menneskerettighedsdomstolen en stor indflydelse. For de 
internationale domstoles vedkommende ser vi en tendens i retning af en domspraksis med en friere 
fortolkningsstil, der løgger større vægt på »present-day conditions«:På nutidige samfundsforhold, frem for at 
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Við athugun á íslenskum dómum má draga þá ályktun að dómstólar veiti löggjafanum 

mikið svigrúm varðandi lög er snerta efnahagsleg réttindi. Hefur Hæstiréttur í fjölda mála 

komið því svo að orði að ætla verði „löggjafanum verulegt svigrúm til að ákveða þau 

sjónarmið sem ráða skattlagningu“ og við mat á því hvort lögin samrýmist stjórnarskrá beri að 

taka tillit til tilgangs laganna30 og annarra atriða sbr. t.d. Hrd. 726/2013 (Auðlegðarskattur), 

sem verður reifaður seinna. Ekki hafa þó íslenskir dómstólar tekið skýrt fram að þeir geri 

mismunandi kröfur um bersýnileika ósamræmis milli almennra laga og stjórnarskrár eftir því 

hvers eðlis réttindin eru,31 líkt og í Noregi. Hafa íslenskir dómstólar dæmt lög, sem snerta 

efnahagsleg réttindi manna, stjórnskipulega ógild í þó nokkrum tilfellum sbr. umfjöllun í 

næsta kafla. 

Megin viðfangsefni þessarar ritgerðar eru efnahagsleg réttindi, nánar tiltekið 

eignarréttindi. Verður nú íslensk dómaframkvæmd þar sem haldið er fram að löggjafinn hafi 

brotið gegn 72. gr. stjórnarskrárinnar (áður 67. gr.) vegna álagningu tiltekins skatts athuguð.  

 

3  Íslensk dómaframkvæmd 
3.1 Eldri dómaframkvæmd 

Verður fyrst fjallað um svokallaða „Stóreignaskattsdóma“ frá sjötta áratugi síðustu aldar. Með 

lögum nr. 22/1950 um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o.fl. 

var sérstakur eignaskattur, svonefndur stóreignaskattur, lagður á eignir skattskyldra 

einstaklinga í árslok 1949. Miðaðist skattstofninn við hreina eign samkvæmt ákvæðum 

skattalaga með nokkrum sérreglum. Til dæmis skyldi meta fasteignir samkvæmt fasteignamati 

og margfalda svo með ákveðnum stuðli eftir staðsetningu fasteignarinnar. Skyldi greiða 10% 

stóreignaskatt af hreinni eign umfram 300 þúsund krónur og 25% skatt umfram 1,5 milljón. 

Mátti greiða skattinn á allt að tuttugu árum. Var skattur þessi ekki lagður á félög en í stað þess 

skyldi hreinum eignum félaga skipt niður á eigendur í réttu hlutfalli við hlutafjár- og 

stofnfjáreign og voru þær eignir skattlagðar sem eignir þeirra einstaklinga. 

Í kjölfar álagningar þessa skatts spratt upp fjöldi dómsmála32 en ekki þykir ástæða til að 

rekja þau öll hér.  Í einu máli Hrd. 1952, bls. 142 (Stóreignaskattur fyrri I) var því haldið fram 

að skattur þessi bryti í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar og var 

þess krafist að hann yrði dæmdur stjórnskipulega ógildur. Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur 
                                                                                                                                                   

vægte historiske fortolkninger. Det har en vis afsmitning på den nationale praksis som en udviklingstendens.“ 
Jens Peter Christensen: „Højesteret og statsmagten“, bls. 252. 
30 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 508.   
31 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“ bls. 507. 
32 Hrd. 1953, bls. 142, 154, 159, 165, 276, 306, 312, 434, 456 og 579 og Hrd. 1954, bls. 73, 81, 85 og 93.   
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féllust á þessa kröfu. Þó að viðurkennt væri af hálfu héraðsdóms að notast var við óvenjulegar 

reglur við mat á skattskyldum eignum, benti dómurinn á að skatturinn hafði verið lagður á 

eftir efnahagslegum mælikvarða og að hann lagðist jafnt á þá skattgreiðendur sem eins voru 

settir. Tók héraðsdómur sérstaklega fram, líkt og oft er gert í eðlislíkum málum, að löggjafinn 

hefði „allfrjálsar hendur um tekjuöflunaraðferðir þrátt fyrir ákvæði 67. gr. [nú 72. gr.] 

stjórnarskrárinnar.“ Þótti það ekki skipta máli hvernig skattféinu yrði varið þar sem löggjafinn 

hafði frjálsar hendur í þeim málum. Var stóreignaskattur G hins vegar ákveðinn lægri en var 

upphaflega reiknað af skattayfirvöldum vegna lóðaréttinda, sem höfðu verið talin til eignar 

hans, en ekki var talið að um skattskyld eignarréttindi væri að ræða. Einnig var fallist á 

lækkun á stóreignaskatti G vegna þess að talið var að hlutafélagið T hf., sem G átti hlut í, ætti 

að borga hluta af þeim stóreignaskatti, sem G greiddi, sbr. 9. mgr. 12. gr. laga nr. 22/1950. 

Í Hrd. 1952, bls. 434 (Stóreignaskattur fyrri II) var mál T hf., sem G átti hlut í, tekið fyrir. 

Var enn og aftur ekki fallist á að lög nr. 22/1950 brytu í bága við eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar. Var T hf. hins vegar talið heimilt að draga tryggingagjöld og söluskatt fyrir 

árið 1949 til skuldar. Auk þess taldi Hæstiréttur að ekki væri öruggt að telja viðskiptavild (e. 

goodwill) verðmæt eignarréttindi í skilningi 17. gr. laga nr. 6/1935 og var viðskiptavild T hf. 

því ekki talin með eignum T hf. í lok árs 1949. Var því stóreignaskattur, sem T hf. var gert að 

greiða, lækkaður.  

Sjö árum seinna var aftur lagður á stóreignaskattur með lögum nr. 44/1957 um skatt á 

stóreignir. Giltu sömu reglur um hlutafélög, líkt og í lögunum frá 1950, um að hreinum 

eignum þeirra yrði skipt á milli hluthafa og þær skattlagðar sem eignir þeirra. Hins vegar urðu 

breytingar á reglum um fasteignir miðað við þær sem giltu í fyrri lögum. Skyldu fasteignir 

metnar á fasteignamatsverði en var þó heimilt að hækka matsverðið miðað við áætlað 

söluverð. Skyldi bæta 200% álagi ofan á matsverð flestra fasteigna. Mátti greiða þennan skatt 

á allt að tíu árum og var hlutfall hans 15% af hreinni eign umfram 1 milljón króna og 25% 

umfram 3 milljónir króna.  

Deilt var um lögmæti laga nr. 44/1957 í Hrd. 1958, bls. 753 (Stóreignaskattur síðari I). 

Héldu aðaláfrýjendur því fram að lögin gengu í berhögg við 67. gr. stjórnarskrárinnar (nú 72. 

gr.) og jafnræðisregluna og að fella ætti lögin úr gildi þess vegna. Til vara var þess krafist að 

hlutafjáreign eins áfrýjandans, G, í T hf. yrði metin á lægra verði og skattfjárhæð lækkuð í 

samræmi við það mat.  

Í fyrsta lagi báru aðaláfrýjendur fyrir sig að lögin mismunuðu félagaformum en sbr. 2. 

málsliði 4. gr. laganna skyldi ekki telja sameignarsjóði meðal eigna félaga og voru þeir því 

undanþegnir stóreignaskatti samkvæmt lögum nr. 44/1957. Viðurkenndi Hæstiréttur að með 
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þessari tilhögun var löggjafinn vissulega að gera annars vegar hlutafélögum og hins vegar 

samvinnufélögum mishátt undir höfði en að það eitt og sér ógilti ekki lögin sem réttarheimild. 

Í öðru lagi bentu aðaláfýjendur á að samkvæmt 3. gr. laganna voru ríkisskuldabréf og 

skuldabréf með ríkisábyrgð undanþegin skattinum og var því eigendum skuldabréfa 

mismunað. Með svipuðum rökstuðningi og við fyrsta atriðið var það mat Hæstaréttar að þessi 

mismunun leiddi ekki til þess að lögin í heild sinni voru stjórnskipulega ógild.  Í þriðja lagi 

töldu aðaláfrýjendur að skatturinn væri ekki lagður á raunverulegar eignir skattgreiðenda og 

að mat skattandlaga væri handahófskennt. Var skattgreiðendum mismunað með því að sumar 

eignir voru ekki taldar á fullu matsverði við mat á verðmæti þeirra. Til dæmis skyldi 

samkvæmt 1. töluliði 2. gr. draga 20% frá fasteignaverði húseigna, sem notuð voru fyrir 

vinnslustöðvar sjávar- eða landbúnaðarafurða, og bæta svo 200% álagi ofan á það en ekki gilti 

reglan um 20% frádráttinn um aðrar fasteignir. Taldi Hæstiréttur þessa tilhögun standa á 

málefnalegum grundvelli og gildu löggjafarmati um að hlynna sérstaklega að ákveðinni 

atvinnustarfsemi og var það talið heimilt af hálfu löggjafans. Í fjórða lagi héldu 

aðaláfrýjendur því fram að skatturinn væri of hár, eða allt að 25% af eign, og að hann legðist á 

of fáa en 604 einstaklingar, 5 erlend hlutafélög, 674 hlutafélög og 20 samvinnufélög þurftu að 

greiða skattinn. Með hliðsjón af því að aðeins sjö ár hefðu liðið frá því að fyrri 

stóreignaskattur var lagður á líktu áfrýjendur þessari aðgerð við eignaupptöku. Þótti 

Hæstarétti skattgjaldið ekki svo hátt að aðgerðinni yrði samsamað við upptöku fjár og þótti 

það ekki breyta þó að G og T hf. ættu eftir að greiða um tvo þriðja af fyrri stóreignaskatti. Í 

fimmta lagi héldu aðaláfrýjendur því fram að með 9. gr. laganna um að þriðjungur skattsins 

skyldi renna til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands og tveir þriðju til Byggingarsjóðs ríkisins 

væri ekki að afla ríkissjóði tekna heldur sjóðum með sjálfstætt verksvið. Féllst Hæstiréttur 

ekki á þessa röksemd enda hafði löggjafinn heimild til þess að ráðstafa fyrirfram tekjum 

ríkissjóðs. 

Tók Hæstiréttur hins vegar varakröfu G og T hf. til greina. Þótti sú tilhögun í 1. mgr. 4. gr. 

laganna um að hreinum eignum félaga skyldi skipta niður milli eigenda félaganna í réttu 

hlutfalli við hlutafjár- og stofnfjáreign hvers fyrir sig leiða til þess að eignir hlutafélaga urðu 

gerðar að beinum mælikvarða á verðmæti þeirra réttinda sem hlutafjáreignin skapaði 

hluthafanum. Þótti þetta ekki leiða í ljós sannvirði hlutabréfs og var því skattayfirvöldum gert 

að endurreikna skatt vegna hlutabréfaeignar G í T hf.  

Fyrsta ákvörðun Mannréttindanefndar Evrópu í kærumálum gegn Íslandi kom í kjölfar 

ofangreinds dóms, Ákv. MNE Guðmundur Guðmundsson og Trésmiðjan Víðir ehf. gegn 

Íslandi 20. desember 1960 (511/59). Hélt kærandi því fram fyrir nefndinni að ákvæði laga nr. 
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44/1957 um skatt á stóreignir brytu í bága við 1. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála 

Evrópu. Auk þess bryti skattlagningin í bága við stjórnarskrána, nánar tiltekið 67. gr. hennar 

(nú 72. gr.), hún væri eignaupptaka, óréttlát og mundi ekki lækna meinsemdir íslensks 

efnahagslífs. Ennfremur taldi kærandi að álagningin væri ekki skattur í almennri viðurkenndri 

merkingu þessa orðs og mismunaði mönnum og fyrirtækjaformum og loks að skattheimtan 

væri af pólitískum toga og mundi grafa undan lýðræði í landinu.  

Nefndin vísaði kærunni frá. Tók nefndin fram að fullvalda ríki væri bært til að setja lög til 

þess að leggja á skatta eða aðrar álögur. Voru lög nr. 44/1957 sett til þess að koma á 

peningalegu og efnahagslegu jafnvægi í landinu sem taldist lögmætt markmið. Þótt um 

eignaskatt væri að ræða var litið til þess að skattheimtuhlutfallið gat ekki farið umfram 25% af 

raunvirði skattskyldra eigna og skatt þennan mátti greiða á allt að tíu árum. Ekki breytti 

nokkru þó að skattfénu yrði varið til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands og til Byggingarjóðs 

ríkisins þar sem það varðaði einungis ráðstöfun fjár úr opinberum sjóði í opinberar þarfir en 

ekki aðferðina sem slíka. Hvað snerti mismunun á félagaformum áréttaði nefndin að 

mismunun væri fylgifiskur skattalöggjafar og að það í sjálfu sér drægi ekki lögmæti 

löggjafarinnar í efa. Benti nefndin svo á að 1. mgr. 1. gr. viðauka rýrði ekki „réttindi ríkis til 

þess að fullnægja þeim lögum, sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um 

notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra 

opinberra gjalda eða viðurlaga“, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Féllu skattarnir innan þess 

valdsviðs sem ríkjum er veitt til skattheimtu.33 

Sakarefninu í ofangreindum dómi Hæstaréttar hafði verið skipt í tvennt og héldu deilur G 

og T hf. við íslenska ríkið vegna stóreignaskatts áfram í Hrd. 1959, bls. 759 (Stóreignaskattur 

síðari II). Í því máli kröfðust G og T hf. að skatturinn, sem þeim hafði verið gert að greiða, 

yrði með öllu felldur niður en til vara að skattfjárhæðin yrði lækkuð verulega. Byggðu 

stefnendur lækkunarkröfu á því að fasteignir G hefðu verið metnar á of háu verði til skatts, að 

skylt væri að draga frá skuldlausri eign stefnanda alla skatta til ríkis og sveitarfélags fyrir árið 

1957 og í síðasta lagi að ekki mætti telja fyrirfamgreiðslu upp í arf á árinu 1956 sem eign G. 

Fyrstu tveimur kröfum G var hafnað. Náði G ekki að sýna fram á að yfirvöld höfðu ofmetið 

                                                
33 Gagnrýnisverð er hins vegar afstaða nefndarinnar til þess að 1. mgr. 1. gr. 1. viðauka tæki aðeins til 
eignaupptöku á eignum útlendinga, en ekki á innlendum þegnum, og gagnrýnir Magnús Thoroddsen þessa 
afstöðu. Bendir hann m.a. réttilega á að 1. gr. Mannréttindasáttmálans tryggi öllum þeim, sem á yfirráðasvæðis 
aðildarríkis eru, þau réttinda sem koma fram í sáttmálanum, að samkvæmt 14. gr. hans séu réttindin tryggð án 
manngreinarálits og að tvímælalaust orðalag 1. mgr. 1. gr. 1. samningsviðauka um að „öllum mönnum og 
persónum að lögum ber réttur til þess að njóta eigna sinna í friði“ geri ekki greinarmun á útlendingum eða 
innlendum þegnum. Sjá Magnús Thoroddsen: “Úrskurðir Mannréttindanefndar Evrópu í kærumálum gegn 
Íslandi“, bls. 234-235.  
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raunvirði fasteignar að Laugavegi 166. Skattayfirvöld reiknuðu virði eignarinnar upp á 4,2 

milljónir króna þó að brunabótamatið hefði til að mynda verið næstum 5,3 milljónir er bruni 

varð í húsinu árið 1957. Ekki var fallist á þá röksemd að atvinnuhúsnæði hans ætti að njóta 

þeirrar ívilnunar í 1. töluliði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 44/1957 eins og atvinnuhúsnæði, sem væri 

notað fyrir vinnslu á sjávar- og landbúnaðarafurðum, enda fékkst fyrirtæki þetta við 

húsgagnaiðnað. Auk þess var ekki talið að mat löggjafans væri ómálefnalegt eins og fjallað 

var um í fyrra máli. Ekki var heldur fallist á þá kröfu að draga bæri frá eignum alla skatta, sem 

lagðir voru á þær árið 1957, til þess að finna skuldlausa eign. Kom skýrt fram í lögum nr. 

44/1957 um skatt á stóreignir og 9. gr. reglugerðar nr. 95/1957 hvaða opinber gjöld mátti 

draga frá skattstofni og að engin önnur gjöld mátti draga frá. Hins vegar var fallist á þá kröfu 

G um að ekki mætti telja fyrirframgreiðslu arfs, sem hann hafði greitt syni sínum árið 1956, til 

eignar G. Var m.a. bent á að fyrirframgreiðslan hafði átt sér stað fjórum mánuðum áður en 

frumvarpið leit dagsins ljós á þingi og hálfu ári áður en það varð að lögum. Auk þess var það 

talið stangast á við 67. gr. stjórnarskrárinnar (nú 72. gr.) um að lögmæt eign eins aðila yrði 

gerð að skattandlagi annars aðila. Var því fallist á í héraðsdómi, sem var staðfestur í 

Hæstarétti, að lækka bæri stóreignaskatt stefnenda í samræmi við það.  

Í Hrd. 1965, bls. 424 (Stofnlánadeild landbúnaðarins) var deilt um stjórnskipulegt gildi 

álágningarheimildar í 2. töluliði 4. gr. laga nr. 75/1962 um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 

landnám, ræktun og byggingar í sveitum. Í því ákvæði kom fram að tekjur 

stofnlánadeildarinnar voru m.a. 1% álag á söluvörur landbúnaðarins. Hélt stefnandi H því 

fram að gjaldheimta þessi bryti í bága við 67. gr. (nú 72. gr.) stjórnarskrárinnar. Féllst 

Hæstiréttur ekki á þetta og áréttaði að: 

 
Almenni löggjafinn hefur þannig tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að leggja á 
þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir málefnalegum og reglubundnum sjónarmiðum 
og svo til, þá er sérstök efni eru til, að skattgilda tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og 
málefnalegan hátt til sérstakra og jafnvel hvers konar almannaþarfa. Lögrök þau, sem þessi 
ákvæðisréttindi almenna löggjafans hvíla á, leiða og til þess, að löggjafa þessum sé rétt að 
leggja fégjald á tiltekna þjóðfélagshópa eftir eðlisrökréttum og málefnalegum sjónarmiðum til 
fullnægingar á þörfum þeirra þjóðfélagshópa, sem álögunum sæta. (Skáletrun höfundar) 

 

Í Hrd. 1984, bls. 560 (Gatnagerðargjöld) var deilt um lögmæti gatnagerðargjalds 

samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld. Með 3. gr. laganna var sveitarstjórn 

heimilað að ákveða með samþykkt, sem ráðherra staðfesti, að innheimta sérstakt gjald sem 

skyldi verja til þess að setja bundið slitlag á götur í sveitarfélaginu og leggja gangstéttir. 4. gr. 

heimilaði að innheimta gjaldið af öllum fasteignum við þær götur sem bundið slitlag var sett á 
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og þar sem gangstéttir voru lagðar. Mátti gjaldið nema allt að áætluðum meðalkostnaði við 

þessar framkvæmdir. Sú breyting var gerð á 4. gr. með lögum nr. 31/1975 að innheimta mætti 

gjaldið afturvirkt allt upp í 5 ár aftur í tímann. Með vísun til heimildar í lögum þessum var sett 

reglugerð um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað nr. 430/1975. Skyldi miða gjaldið við 

ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra og mátti gjaldið vera mismunandi eftir tegund 

og notkun húss. Mátti bæjarstjórn hækka eða lækka gjaldstuðlana hvern um sig eða alla í einu 

um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. Komst Hæstiréttur að neðagreindri 

niðurstöðu um deiluefnið: 

 

Gatnagerðargjald (…) var lagt á eigendur fasteigna við Strandgötu á árinu 1975 vegna slitlags, 
sem sett hafði verið á götuna árið 1973. Hér var um sérstæða skattlagningu að ræða tengda 
tiltekinni framkvæmd, sem lauk um tveim árum áður en lög og reglugerð um hana voru sett. 
Verður ekki séð, að stefndi eða aðrir eigendur fasteigna við Strandgötu hafi getað séð það fyrir 
árið 1973 eða haft ástæðu til að búast við því þá, að þeim yrði einhvern tíma síðar einum gert 
að greiða kostnaðinn við þessa framkvæmd. Máttu þeir og gera ráð fyrir því árið 1975, er 
gatnagerðargjaldið var lagt á þá, að skattlagningu miðað við fjárhag þeirra 1973 væri lokið. 
Verður þessi skattlagning því ekki talin fá staðist eftir 67. gr. (nú 72. gr.) stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. (Skáletrun höfundar) 

 

Var komist að því í þessum dómi að það væri andstætt ákvæði stjórnarskrárinnar um 

friðhelgi eignarréttarins að skattleggja afturvirkt fyrir téðar framkvæmdir.  

Í Hrd. 1986, bls. 706 (Utansveitarmenn I) var landeigendum við Haffjarðará í Eyjarhreppi 

gert að greiða tekjuútsvar af arði af veiðihlunnindum auk þess að greiða fasteignaskatt. Náði 

þessi gjaldskylda aðeins til hlunninda í eigu utansveitarmanna, og þótt að gjaldið væri að 

formi til fasteignaskattur, bentu matsreglur gjaldstofnsins sbr. 5. tl. 7. gr. reglugerðar nr. 

406/1978 um fasteignaskráningu og fasteignamat til þess að um tekjuskatt var að ræða. Því til 

stuðnings var gjaldstiginn óvenjulega hár ef aðeins væri um árlegan skatt á verga eign að 

ræða. Valt gjaldskyldan í þessu máli á búsetu eigenda jarðarinnar. Þegar litið var til hversu 

gróflega jafnræði þeirra var raskað með þessari skattlagningu þótti þessi framkvæmd stríða 

gegn 67. gr. (nú 72. gr.) stjórnarskrárinnar og jafnræðisreglunni.  Komst Hæstiréttur að sömu 

niðurstöðu í eins máli sömu landeigenda að Haffjarðará gegn Kolbeinsstaðarhreppi í Hrd. 

1986, bls. 714 (Utansveitarmenn II).  

Í Hrd. 1996, bls. 3114 (Bifreiðagjald) var það talið málefnalegt að miða bifreiðagjald við 

þyngd bifreiðar sbr. 2. gr. laga um bifreiðagjald nr. 39/1988 og var það ekki talið brjóta gegn 

72. gr. stjórnarskrárinnar. Var vísað til þess í héraðsdómi, sem var staðfestur af Hæstarétti, að 

notkun bifreiða kallaði á ýmsar framkvæmdir af hálfu framkvæmdarvaldsins og um væri að 

ræða gjald sem lagðist á alla eigendur skráðra bifreiða í landinu. Var þar með jafnræðis gætt 
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og ekki sýnt fram á að skattlagningin gæti talist ómálefnaleg eða óeðlileg. Féllst dómurinn 

heldur ekki á að við skattlagningu skyldi einungis miða við verðmæti bifreiða.   

Í 25. gr. laga nr. 75/1981 um tekju- og eignarskatt fólst sú regla að væri sérgreind fasteign 

eða mannvirki, sem seld væri ásamt lóð og réttindum svo sem nánar greinir, seld án þess að 

söluverð einstakra eignarhluta væri tilgreint, bæri að miða skiptingu við fasteignamat. Í Hrd. 

1998, bls. 1094 (Lækjarbrekka) var staðan sú að S seldi D og B jörð sína Lækjarbrekku í 

Gnúpverjahreppi á um 8,4 milljónir króna. Í kaupsamningi var vísað í fyrningarskýrslu þar 

sem verð einstakra eignarhluta, sem fylgdu sölunni, var tilgreint. Sá sem taldi fram til skatts 

fyrir S miðaði hins vegar við reglu 25. gr. fyrir misskilning en ekki samkvæmt því 

sundurliðaða verði sem fram kom í fyrningarskýrslunni. Var söluhagnaður reiknaður rúmar 

2,8 milljónir. Tæpum mánuði seinna var skattstofu Suðurlands hins vegar send greinargerð 

með sundurliðun vegna sölunnar en samkvæmt henni var hagnaðurinn enginn. Í héraðsdómi 

var fallist á framburð S um að Lækjarbrekka og einstakir hlutar hennar hefðu verið seld á 

sérstaklega tilgreindu verði og að fyrningarskýrslan hefði verið hluti af þeim samningi. Þó að 

25. gr. tekjuskattslaga væri ekki talin fela í sér brot á 72. gr. stjórnarskrárinnar, mætti líkja 

beitingu hennar í þessu tilfelli við eignaupptöku í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar. Skyldi 

söluhagnaður af jörðinni teljast enginn og því engar skattskyldar tekjur í skilningi 8. töluliðar 

c-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981. Í Hæstarétti var ekki fallist á að framkvæmdin bryti í bága við 

72. gr. stjórnarskrárinnar og ekki fallist á upprunalega sundurliðun samkvæmt 

fyrningarskýrslu að öllu leyti. Vísaði meirihluti Hæstaréttar til þess að mælikvarðinn 

samkvæmt 25. gr. væri hlutlægur og eðlilegur og að frávik frá honum í þessu tilviki kynni að 

stríða gegn jafnræði skattþegna. Var skattayfirvöldum gert að endurreikna mat 

yfirskattanefndar og útreikningur á hagnaði sbr. 25. gr. laganna miðaður við það. 

Í Hrd. 1998, bls. 3259 (Bifreiðar og Landbúnaðarvélar hf.) hafði B m.a. ekki staðið skil á 

virðisaukaskatti af sölu notaðra vélsleða árið 1992. Í 1. gr. laga nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt kemur fram að greiða skal í ríkissjóð virðisaukaskatt af öllum viðskiptum 

innanlands á ölum stigum og að skattskylda þessi nær til allra vara og verðmæta. Var hins 

vegar undantekningarákvæði frá virðisaukaskattskyldu í 10. gr. laganna. Undanþága þessi 

náði til „notaðra fólksbifreiða fyrir færri en níu menn“. Var þessari reglu breytt með lögum nr. 

122/1993 þannig að undanþágan frá virðisaukaskattskyldu átti nú við öll vélknúin ökutæki. 

Varðandi vanskil B á virðisaukaskatti af sölu notaðra vélsleða árið 1992 tók Hæstiréttur fram 

að regla 10. gr. hefði ekki náð til „notaðra vélsleða“ árið 1992 og ekki skipti máli þó að 

gildissvið reglunnar hefði verið víkkað árið eftir. Kom skýrt fram í greinargerð að nú náði 

reglan til allra vélknúinna ökutækja, ekki einungis notaðra fólksbifreiða. Ekki var fallist á að 
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lögjafna mætti frá upprunalegu undantekningarákvæði 10. gr. Ekki var heldur talið að brotið 

hefði verið í bága við jafnræðisregluna og 72. gr. stjórnarskrárinnar vegna mismununar á 

notuðum fólksbifreiðum og öðrum vélknúnum ökutækjum.  

 

3.2  Nýleg dómaframkvæmd 

Í Hrd. 2001, bls. 4126 (423/2001) (Sjómannaafsláttur) hélt S því m.a. fram að 

sjómannaafslátturinn sbr. 68. gr. laga um tekju- og eignarskatt nr. 75/1981 bryti í bága við 65. 

og 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar með því að mismuna skattþegnum. Ekki féllst rétturinn á 

þetta og tók fram að margt skorti í rökstuðningi S. Var mál þetta talið vanreifað og vísað frá í 

héraði og var sá úrskurður staðfestur í Hæstarétti.  

Í Hrd. 2004, bls. 850 (334/2003) (Stimpilgjald) hafði H selt fiskiskipið Ó til norskrar 

útgerðar á rétt rúmar 710 milljónir. Í samræmi við ákvæði laga nr. 36/1978 um stimpilgjald 

var H gert að greiða 0,4% af kaupverði skipsins í stimpilgjald af afsali. Innti H greiðsluna af 

hendi með fyrirvara um endurgreiðslu. Krafðist hann síðan endurgreiðslu á grundvelli þess að 

álagningin bryti gegn ákvæðum 65. og 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár. Vísaði H í því sambandi 

til þess að með 7. og 8. tl. 1. gr. laga nr. 157/1998 um breytingu á lögum nr. 36/1978 hefði 

skylda til greiðslu stimpilgjalds vegna sölu á kaupskipum úr landi verið felld niður. Hins 

vegar var skyldan til að greiða stimpilgjald af afsali vegna sölu á fiskiskipum ekki felld niður 

og var þessi mismunun óréttlát. Voru undanþágur frá stimpilgjaldi tilgreindar í 35. gr. laganna 

og óumdeilanlegt var að fiskiskip féllu ekki undir ákvæðið. Var tekið fram að játa yrði 

löggjafanum víðtækt vald til að ákveða hvernig hann hagaði tekjuöflun ríkissjóðs. Löggjafinn 

hefði metið það svo að hagsmunum ríkissjóðs væri best borgið með því að afnema 

stimpilgjöld á kaupskip en ekki önnur skip og þannig að reyna að fjölga kaupskipum, sem 

skráð voru hérlendis, og þar með auka tekjur ríkissjóðs. Ekki var það markmið talið 

ómálefnalegt og íslenska ríkið sýknað bæði í héraðsdómi og Hæstarétti og skattheimtan ekki 

talin stríða gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar.  

Í Hrd. 6. desember 2012 (153/2012) (Lán til framkvæmdarstjóra) hafði S fengið lán frá S 

ehf. árin 2005 og 2006 en á þeim tíma var hann stjórnarformaður og framkvæmdarstjóri S ehf. 

og eigandi alls hlutafjár í félaginu. Samkvæmt 2. mgr. 4. töluliðar A. liðar 7. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt teljast til skattskyldra gjafa lán til hluthafa og stjórnarmanna sem eru 

óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög og einkahlutafélög. Var óumdeilt að lánveitingar til 

S voru andstæðar 73. og 79. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994. Taldi S að það að telja 

lánveitinguna skattskylda væri brot á 65. og 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar enda það eðli 

láns að það sé endurgreitt og ekki um varanlega tilfærslu að ræða. Leit Hæstiréttur til þess að 
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markmið löggjafarinnar væri að sporna við ólögmætri úthlutun fjár í formi láns. Auk þess 

taldi rétturinn að löggjafanum yrði að játa víðtækt vald til að ákveða hvaða atriði skuli ráða 

skattskyldu. Var íslenska ríkið sýknað af kröfum S um endurgreiðslu tekjuskatts fyrir árin 

2006 og 2007 samkvæmt endurákvörðuðum úrskurði skattstjóra.  

 

3.3  Dómur Hæstaréttar 10. apríl 2014 (726/2013) (Auðlegðarskattur) 

Í Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) (Auðlegðarskattur) hélt G því fram að auðlegðarskattur og 

viðbótarauðlegðarskattur sbr. bráðabirgðaákvæðum laga nr. 90/2003 um tekjuskatt brytu í 

bága við 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu en hún þurfti að greiða auðlegðarskatt árin 2010, 2011 og 2012 

og viðbótarauðlegðarskatt árin 2011 og 2012. Krafðist hún þess að auðlegðarskatturinn yrði 

felldur úr gildi og íslenska ríkinu gert að greiða henni andvirði hans til baka en til vara að 

viðbótarauðlegðarskatturinn yrði felldur úr gildi og hann endurgreiddur henni.  

Með 24. gr. laga nr. 128/2009 um tekjuöflun ríkisins var komið á „auðlegðarskatti“ með 

bráðabirgðarákvæði XXXIII sem bætt var við lög nr. 90/2003 um tekjuskatt. Þar var mælt að 

við álagningu árin 2010, 2011, 2012 og 2013 skyldi leggja þennan auðlegðarskatt á 

framtalsskyldar eignir samkvæmt 72. gr. laga nr. 90/2003 fyrir árin 2009, 2010, 2011 og 

2012. Samkvæmt a. lið þessa bráðabirgðaákvæðis skyldi draga skuldir skattaðila frá eignum 

sbr. 73. gr. laga nr. 90/2003.   

Kvað e.liður bráðabirgðaákvæðisins um á að hjón skyldu telja saman allar sínar eignir og 

skuldir og skipti ekki máli þótt um væri að ræða séreign eða skuldir tengdar henni. Skyldi svo 

auðlegðarskattstofni skipta að jöfnu milli hjóna og reikna af hvorum helmingi fyrir sig 

samkvæmt h.lið. En í h.lið sagði að 1,25% skattur skyldi reiknast af auðlegðarskattstofni yfir 

90 milljónir fyrir einstaklinga og yfir 120 milljónir af samanlögðum skattstofni hjóna.  

Samkvæmt b. lið bráðabirgðaákvæðisins skyldu lögaðilar svo telja fram hlutdeild sína í 

öðrum félögum á markaðsvirði ef félögin væru skráð í kauphöll eða á skipulögðum 

tilboðsmarkaði en annars miða við hlutdeild sína í skattalegu bókfærðu fé viðkomandi félags. 

Var vikið frá meginreglu í 5. tölulið 73. gr. laga nr. 90/2003 er kveður á um að miða skuli við 

nafnverð hlutabréfa, sem talin eru fram til skatts, nema að það sé sannað að raunvirði eigna 

félags að frádregnum skuldum er lægra en hlutafé þess. Við ákvörðun auðlegðarskattsstofns 

skyldi telja fram hlutabréf í félögum, sem skráð voru í kauphöll eða á skipulegum 

tilboðsmarkaði, á markaðsvirði í árslok. Hluti í öðrum félögum skyldi telja fram sem hlutdeild 

í „skattalegu bókfærðu eigin fé“ félagsins eins og það var talið fram í skattframtali þess. 

Eignarhluta í félagi, sem reiknaður var á framangreindan hátt og væri umfram nafnverð, 
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skyldi telja fram í skattframtali árin 2011, 2012 og 2013. Munur á nafnverði hlutabréfa og 

reiknuðu verði bréfanna myndaði stofn til greiðslu „viðbótarauðlegðarskatts“, sem skyldi 

lagður á ári eftir álagningu hins almenna auðlegðarskatts, sbr. h. lið bráðabirgðarákvæðisins. 

Í almennum athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 128/200934 voru þessar breytingar á 

skattkerfinu rökstuddar með eftirfarandi röksemdum. Í fyrsta lagi höfðu breytingar á 

skattkerfinu á tímabili hagvaxtar fyrir bankahrunið dregið úr getu ríkissjóðs til að afla tekna 

fyrir þá almannaþjónustu sem hafði verið byggð upp á síðastliðnum árum. Í öðru lagi voru 

þessar breytingar á skattkerfinu þáttur í að stuðla að auknum félagslegum jöfnuði og var það 

talið æskilegt að skattkerfið ætti að jafna tekjudreifingu í þjóðfélaginu. Skattbyrðin ætti að 

dreifast með eins sanngjörnum hætti og mögulegt væri á borgarana og jafnræði ætti að vera 

haft í huga við skattlagningu. Í þriðja lagi var talið að í ljósi þess að 180.000.000.000 króna 

halli var á ríkissjóði árið 2009 væri brýn nauðsyn að afla honum viðbótartekna og var þetta 

þáttur í þeirri aðgerð. Sagði svo áfram að mikil samþjöppun á eignarhaldi hreinnar eignar í 

landinu hefði átt sér stað á árunum áður. 1400 hjón, eða 2,2% hjóna, ættu um fjórðung 

hreinnar eignar í landinu. Þessir einstaklingar nutu hagstæðra skattareglna á árunum áður á 

meðan almenningur axlaði þyngri byrðar. Væri því ekki óeðlilegt við slíkar aðstæður að 

skattbyrði þeirra sem mest áttu yrði aukin að einhverju leyti.  

Í athugasemdum í frumvarpi við 25. gr.35 var m.a. tekið fram að samkvæmt 5. tölulið 73. 

gr. laga nr. 90/2003 skyldi telja hlutabréf til eignar á nafnverði. Var þó nafnverð talið 

endurspegla illa raunvirði hlutabréfa. Var því lagt til að víkja frá meginreglu 5. töluliðar 73. 

gr. við ákvörðun auðlegðarskattstofns og miða í staðinn við raunverulegt verðmæti 

hlutabréfanna. 

Ekki var tekið fram sérstaklega í athugasemdum með frumvarpi af hverju skattleysismörk 

hjóna væru 120 milljónir króna, þ.e. 60 milljónir á hvort þeirra en 90 milljónir á einstakling 

sem er ekki í sambúð. Í fyrstu umræðu um frumvarpið svaraði þáverandi fjármálaráðherra því 

svo að þegar komið væri í svo háar fjárhæðir væri fjölskylda að sjálfsögðu mun betur í stakk 

búin til að greiða þennan skatt heldur en einstaklingur. Að hans mati var því ekki ástæða til 

þess að hafa tvöfalt hærri skattleysismörk fyrir hjón miðað við einstaklinga.36 

Að tillögu efnahags- og skattanefndar Alþingis voru gerðar nokkrar breytingar á ákvæðum 

frumvarpsins.37 Álagning opinberra gjalda á menn fer fram í lok júlí á hverju ári en í október 
                                                

34 Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins, 256. mál, þskj. 292. Alþingi 2009-2010, 138. löggjafarþing.  
35  Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins, 256. mál, þskj. 292. Alþingi 2009-2010, 138. löggjafarþing. 
36 SJS, 5. desember 2009, ræða hófst kl. 12:21 (enn óbirt í B-deild Alþt.).  
37 Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins, 256. mál, þskj. 528. Alþingi 2009-2010, 138. löggjafarþing.  
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fyrir lögaðila. Leiðir það til þess að raunvirði eignarhluta í félögum liggur oft ekki fyrir við 

framtalsfrest manna. Var ein breytingin sú að mönnum yrði gert að telja fram hluta eigna 

sinna umfram nafnvirði í skattframtölum árin 2011, 2012 og 2013, fyrir árin 2009, 2010 og 

2011.  

Með 6. gr. laga nr. 164/2010 um ráðstafanir í ríkisfjármálum varð gerð sú breyting á 

lögunum að við álagningu 2011 skyldi leggja 1,5% auðlegðarskatt á framtalsskyldar og 

hreinar eignir einstaklinga umfram 75 milljónir kr. og á eignir hjóna umfram 100 milljónir kr.   

Með 14. gr. laga nr. 164/2011 var álagningu auðlegðarskattsins á árunum 2012, 2013 og 

2014 vegna framtalsskyldra eigna í lok áranna 2011, 2012 og 2013 breytt enn frekar. Þannig 

var komið á tveimur skattþrepum. Af auðlegðarskattstofni einstaklinga frá 75 milljónum að 

150 milljónum kr. og frá 100 milljónum að 200 milljónum kr. af auðlegðarskattstofni hjóna 

skyldi nú greiðast 1,5% auðlegðarskattur en umfram þessar upphæðir skyldi greiðast 2% af 

auðlegðaskattstofni. Auk þess skyldi endurreikna auðlegðarskattstofn vegna stöðu eigna í 

árslok 2011 og 2012 við álagningu opinberra gjalda árin 2013 og 2014. Sú viðbótareign er 

myndaðist þegar mismunur hlutdeildar hluthafa í skattalegu bókfærðu fé félags, sem ekki var 

skráð í kauphöll eða á skipulögðum tilboðsmarkaði, og nafnverðs eða stofnverðs hlutabréfa 

var reiknaður, skyldi skattlögð við álagningu opinberra gjalda árin 2013 og 2014 í samræmi 

við b. lið 14. gr. 

Verður nú farið yfir röksemdir stefnanda G í átta liðum og svar Hæstaréttar í hverju 

tilfelli: 

Í fyrsta lagi hélt G því fram að það að miða verðmæti hlutabréfs við hlutdeild manns í 

skattalegu bókfæðu eigin fé hlutafélags tæki ekki mið af raunverulegu verði eða sannvirði 

hlutabréfs. Við þessari röksemd vísaði Hæstiréttur í athugasemdir með frumvarpi til laga nr. 

128/2009 um að nafnverð endurspeglaði mjög illa raunvirði hlutabréfa. Benti rétturinn á að 

ýmsar reglur eru í lögum nr. 90/2003 um mat framtalsskyldra eigna, t.d. að fasteignir skuli 

telja til eignar á gildandi markaðsverði. Ef reglurnar voru virtar í heild sinni var ekki séð að 

þær leiddu til þess að virði hlutabréfanna varð ofmetið miðað við sannvirði þeirra þó það 

kynni að gerast í einstaka tilvikum.  

Í öðru lagi taldi G að viðmið bráðabirgðaákvæðisins við „skattalegt bókfært eigið fé“ fæli 

ekki í sér fullgilda skattlagningarheimild samkvæmt 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar þar sem 

hugtakið var ekki til í gildandi lögum. Vísaði Hæstiréttur til þess að:  

 
Eftir 1. mgr. 90. gr. laga nr. 90/2003 á skattframtali félaga og annarra lögaðila sem hafa með 
höndum atvinnurekstur að fylgja ársreikningur í samræmi við ákvæði laga nr. 145/1994 um 
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bókhald og eftir atvikum laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Eftir orðanna hljóðan fer ekki á milli 
mála að með hinu tilvitnaða orðalagi er vísað til eigin fjár félags eða annars lögaðila 
samkvæmt skattframtali eftir að þær breytingar hafa verið gerðar á ársreikningi sem mælt er 
fyrir um í lögum nr. 90/2003, þar á meðal í áðurnefndum ákvæðum til bráðabirgða. Af þeim 
sökum er uppfyllt það formskilyrði sem að framan greinir og því um að ræða fullgildan 
skattstofn. (Skáletrun höfundar) 

 

Í þriðja lagi vísaði G til þess að það að flytja hreina eign hlutafélags yfir á hluthafa og 

gera hana þar með að andlagi skatts hjá honum færi á mis við 72. gr. stjórnarskrárinnar um að 

lögmæt eign eins yrði ekki gerð að skattandlagi annars aðila. Þriðju röksemdinni var hafnað á 

þeim grundvelli að lengi hafði hlutdeild manna í eign, sem þeir ættu með öðrum, verið lögð til 

grundvallar við álagningu eignaskatta.  

Í fjórða lagi, fyrst að framangreindar reglur um mat á hlutabréfum giltu ekki um 

hlutabréfaeign í erlendum hlutafélögum mátti því notast við nafnverð bréfanna, sem varð til 

þess að skattlagning á erlenda hlutabréfaeign yrði hagstæðari. Að mati G hlaut það að brjóta í 

bága við jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Við þessari röksemd tók Hæstiréttur fram 

að erlend hlutafélög væru ekki framtalsskyld á Íslandi og því ekki unnt að gera þeim skylt að 

reikna út skattalegt bókfært eigið fé á sama hátt og skattskyldum félögum sbr. I. kafla laga nr. 

90/2003 sbr. 90. gr. Var því hafnað að henni væri mismunað á ótilhlýðilegan hátt í 

samanburði við þá sem hlut áttu í erlendum félögum.  

Í fimmta lagi taldi G það brjóta í bága við 65. og 72. gr stjórnarskrárinnar að flytja 

skattstofn hlutafélags eingöngu yfir á þá hluthafa, sem áttu nægilega verðmiklar aðrar eignir, 

og leggja viðbótarauðlegðarskatt á þá og þar með að mismuna gjaldendum. Hæstiréttur svarar 

þessari röksemd á nokkuð afgerandi hátt: 

 
Áður hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að löggjafanum sé heimilt, innan vissra marka, að 
ákveða að maður greiði engan eignarskatt ef verðmæti eigna hans nær ekki tiltekinni fjárhæð og 
jafnframt að skatturinn fari stighækkandi eftir því sem verðmætið er meira. Af þeirri tilhögun 
leiðir að þeir hluthafar sem eiga skuldlausar eignir undir skattleysismörkum auðlegðarskatts 
gjalda engan slíkan skatt, öfugt við þá sem eiga verðmætari eignir. Er hér ekki frekar um 
mismunun að ræða en í því tilviki að stjórnarmönnum í hlutafélagi er gert að greiða misháan 
tekjuskatt af stjórnarlaunum sínum eftir því hverjar skattskyldar tekjur þeirra eru í heild sinni. 
(Skáletrun höfundar) 

 

Í sjötta lagi hélt G því fram að „fríeignarmörkin“, sem voru lægri hjá hvoru hjóna en hjá 

einstaklingum sem ekki voru í sambúð, fælu í sér mismunun og að rökin bak við þau væru 

ómálefnaleg. Brytu fríeignarmörkin í bága við 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar. Af hálfu 

íslenska ríkisins var því haldið fram, eins og minnst var á að framan, að þegar um svo háar 

fjárhæðir væri að ræða væru hjón eða fjölskylda betur í stakk búin að greiða skattinn en 

einstaklingur. Var einnig bent á að annað hjóna kynni að njóta hærri „fríeignarmarka“ í því 
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tilviki þar sem eignir hins makans ná ekki skattleysismörkum. Að lokum tók íslenska ríkið 

fram að víða í lögum nr. 90/2003 væri gerður greinarmunur á skattborgurum eftir því hvort 

þeir væru í hjúskap eða einstæðir. Féllst Hæstiréttur á það með íslenska ríkinu að leyfilegt 

væri að gera slíkan mun, eins og í lögunum, svo lengi sem hann styddist við málefnaleg rök. Í 

ljósi þess að löggjafanum hefur verið veitt verulegt svigrúm til þess að ákveða þau sjónarmið, 

sem búa ættu að baki skattlagningu, og að auðlegðarskatturinn væri aðeins tímabundin 

aðgerð – auðlegðarskatturinn varði aðeins í fimm ár og viðbótarauðlegðarskattinn í fjögur ár 

– var ekki talin næg ástæða til þess að fallast á að skatturinn bryti í bága við 65. gr. sbr. 1. 

mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í sjöunda lagi líkti G skattlagningu auðlegðarskatts á sparifé hennar í formi innistæðna og 

krafna, sem bar þó neikvæða raunvexti og var jafnframt skattlagt með fjármagnstekjuskatti, 

við eignaupptöku er væri í andstöðu við 72. gr. stjórnarskrárinnar. Benti hún á að ekki var 

tekið tillit til greiðslugetu tekna hennar við álagningu skattsins. Hæstiréttur komst að því að 

líkt og tekjuskattur skerðir tekjur manna væri það eðli eignaskatta að eignir þær sem 

skattlagðar eru rýrna ef greiðendur njóta ekki tekna til þess að standa undir eignaskattinum. 

Það eitt og sér kæmi þó ekki í veg fyrir í lagalegu tilliti að leggja mætti á slíkan skatt. 

Í áttunda lagi taldi G að það færi í bága við 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar hvað 

auðlegðarskatturinn var lagður á fáa aðila. Til dæmis var auðlegðarskattur lagður á aðeins 

5.212 gjaldendur árið 2012 og viðbótarauðlegðarskattur á 4.134 gjaldendur sama ár. Hvað 

snertir þessa röksemd sagði Hæstiréttur að ekki mætti ganga svo langt í skattheimtu gagnvart 

einstaka mönnum þannig að þeim væri mismunað á ótilhlýðilegan hátt með vísan til 

jafnræðisreglu 65. gr. og hinnar óskráðu meðalhófsreglu íslenskrar stjórnskipunar. Ef 

skatturinn náði aðeins til fámenns hóps skattgreiðenda kunni það að veita vísbendingu um að 

of langt var gengið. Samt sem áður var það ekki fjöldinn, sem skar endanlega úr hvort 

skatturinn bryti í bága við stjórnarskrána, heldur hvort ómálefnaleg rök höfðu staðið bak við 

skattlagningu á einstaka skattgreiðendur. Leggja þurfti á skatta með almennum efnislegum 

mælikvarða og þurfti ávallt að gæta jafnræðis gagnvart borgurunum. Áréttaði Hæstirétur þá 

meginreglu enn og aftur að dómstólar hefðu lengi veitt löggjafanum töluvert svigrúm í því 

hvernig hann hagaði skattamálum í einstökum atriðum. 

Fór Hæstiréttur einnig yfir þau skilyrði sem skattalöggjöf þurfti að uppfylla svo um gilda 

heimild til skattlagningar væri að ræða. Þurftu lög að kveða á um hverjir væru skattskyldir, 

við hvað skatturinn skyldi miðast og loks hver fjárhæð hans væri. Í bráðabirgðaákvæðum um 

auðlegðarskatt færi ekki á milli mála hverjum væri skylt að greiða auðlegðarskatt, hver 

skattleysismörkin væru, hvert hlutfall skattsins væri eða við hvaða skattstofn skyldi miða.  
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Jafnframt þyrfti við úrlausn um stjórnskipulegt gildi þessara laga að líta til nokkurra 

atriða. Það þyrfti að líta á við hvaða aðstæður lögin voru sett, markmið þeirra, eðli skattsins, 

upphæð hans og fyrst um eignaskatt er að ræða, hversu íþyngjandi hann væri til lengri tíma. 

Eins og fyrr var greint glímdi íslenska ríkið við mikinn fjárhagsvanda á þessum tíma. Auk 

þess hafði mikil eignatilfærsla átt sér stað fyrir hrun bankanna og eignir safnast á fárra hendur. 

Nutu þeir einstaklingar, sem höfðu safnað miklum eignum, hagstæðra skattareglna á þessum 

tíma og þótti því ekki óeðlilegt að skattbyrði þessa hóps yrði aukin. Var auðlegðarskattinum 

og viðbótarauðlegðarskattinum markaður gildistími. Þegar hlutfall hans, sem var samtals 

4,75%, ef  miðað var við 2% auðlegðarskatt og 2,75% viðbótarauðlegðarskatt árið 2012, var 

borið saman við hlutfall stóreignaskattanna tveggja frá sjötta áratugi síðustu aldar, sem gat 

numið allt að 50% samanlagt,38 var ekki talið að hann bryti í bága við 1. mgr. 72. gr. né 65. 

gr. stjórnarskrárinnar. Með vísan til ofangreindra ástæðna var íslenska ríkið sýknað af öllum 

kröfum G. 

 

4  Norsk og dönsk dómaframkvæmd 
4.1  Norsk dómaframkvæmd 

Verða nú þrír norskir dómar athugaðir.39 Í Rt. 1950, bls. 831 (O. Nørve) gerðu hafnaryfirvöld 

Álasunds eignarnám í eign félagsins O. Nørve.  Eignarnámsbætur, sem O fékk, fóru að 

langmestu leyti í að greiða hærri tekjuskatta sem leiddu af greiðslu þeirra. Hæstiréttur Noregs 

taldi skattlagninguna samrýmast 105. gr. stjórnarskrá Noregs (samrýmanleg 72. gr. íslensku 

stjórnarskrárinnar). Lagði rétturinn áherslu á það að greina þyrfti eignarnámið frá 

skattlagningunni og bætti við að fullar bætur hefðu fengist fyrir upprunalega eignarnámið.  

Í Rt. 1955, bls. 937 (Auðlegðarskattur) höfðuðu átta skattgreiðendur mál gegn norska 

ríkinu og kröfðust þess að skattlagning ríkisins fyrir árin 1950 og 1951 yrði dæmd ógild en 

settur var á auðlegðarskattur fyrir þessi ár. Voru rök stefnendanna þríþætt. Í fyrsta lagi báru 

skattgreiðendurnir fyrir sig að skattlagningin væri of gróf og jafnaðist upptaka verðmæta 

þeirra á við eignarnám sem stríddi gegn 105. gr. stjórnarskrár Noregs. Byggðu þeir á því að 

samanlagðar skattgreiðslur þeirra færu yfir 95% af tekjum þeirra og að þau þyrftu að ganga á 

eignir sínar til þess að greiða skatta þessi ár. Í öðru lagi hefði ætlun löggjafarvaldsins verið 

ekki bara að afla tekna fyrir nauðsynleg útgjöld ríkisins heldur einnig að „draga úr“ auði. Í 

                                                
38Þ.e. ef hærra þrep stóreignaskatts sbr. lög nr. 22/1950 og hærra þrep stóreignaskatts sbr. lög nr. 44/1957 væru 
lögð saman.  
39 Dæmi um aðra þarlenda dóma sem fjalla um svipuð álitaefni eru Rt. 1933, bls. 401 (Jöfnunargjald á mjólk) og 
Rt. 1934, bls. 240 sem kom í kjölfar hans, og Rt. 1955, bls. 1155 (Vatnsafl). 
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þriðja lagi hefði verið brotið gegn þeim jafnræðis- og réttlætissjónarmiðum sem skattalöggjöf 

þyrfti að byggjast á. Hæstiréttur Noregs tók kröfu áttmenninganna ekki til greina og taldi hann 

auðlegðarskattinn og skattlagninguna almennt ekki stríða gegn 105. gr. stjórnarskrá Noregs. 

Auk þess þyrfti hver og einn skattgreiðandi að höfða mál fyrir sig ef hann teldi að 

skattlagningin leiddi til ósanngjarnrar niðurstöðu.  

Í lokin skal Rt. 2010, bls. 143 (Bergshav Tankers) kannaður. Í lögum frá 1996 voru tekjur 

af skipaflutningum skattfrjálsar en þó væru þær skattlagðar á þeim tímapunkti þegar þær væru 

notaðar t.d. í arðgreiðslur ef þeim var ráðstafað þannig á annað borð. Með lagabreytingum 

árið 2007 var skipafélögum gert að borga fyrir tonnafjölda í staðinn. Voru einnig fjármunir, 

sem höfðu verið skattfrjálsir samkvæmt eldra kerfi, skattlagðir samkvæmt nýju lögunum. 

Meirihluti Hæstaréttar Noregs komst að því að lög þessi40 brytu í bága við 97. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar um bann við afturvirkni laga. Lagði meirihlutinn áherslu á að það væru 

engar sannfærandi samfélagslegar aðstæður, sem réttlættu svona afturvirk lög, og þess vegna 

þyrfti ekki að taka til greina hvort lögin brytu í bága við 1. gr. viðauka 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu eins og kærendur héldu fram.   

 

4.2  Dönsk dómaframkvæmd 

Segja má að dómstólar í Danmörku hafi veitt löggjafanum talsvert svigrúm við mat á 

stjórnskipunargildi laga41 en aðeins hefur einn dómur gengið þarlendis þar sem almenn lög 

hafa verið talin brjóta í bága við stjórnarskrá sbr. UfR 1999, bls. 841 H (Tvind). Verða nú tveir 

dómar athugaðir þar sem því er haldið fram að tiltekin skattalöggjöf brjóti í bága við 

eignarréttarákvæði dönsku stjórnarskrárinnar en nokkur mál hafa komið til kasta dómstóla um 

hvort tiltekin skattlagning stríði gegn friðhelgi eignarréttarins.42 

Fyrsti dómurinn er UfR 1928, bls. 671 H (Sporbraut) en í honum voru lög nr. 309/1922 

um framlög nokkurra landeigenda til lagningar sporbrautar í Søborg43 ekki talin stríða gegn 

eignarréttarákvæði (þá 80. gr.) dönsku stjórnarskrárinnar.44 Þar var gjald sett á vissa 

landeigendur í Søborg til þess að leggja sporbraut þar í bæ. Sumir, sem þurftu ekki að borga, 

borguðu hins vegar valfrjálst gjald sem var þó lægra en það sem þeir landeigendur þurftu að 

borga er bjuggu nær sporbrautinni, eða innan við 600 metra frá henni. Héldu þeir 

                                                
40 Lov av 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i skatteloven. 
41 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar, bls. 223. 
42 Dæmi um aðra dóma sem fjalla um þetta efni eru: UfR 1921, bls. 168 (Grundbyrdeloven), UfR 1927, bls. 1060 
(Arvefæsteafgift) og UfR 1966, bls. 786 (Söluskattur). 
43 Lov Nr 309 af 30 Juni 1922 om Ligning af Bidrag paa nogle Grundejere til et Sporvejsanlæg i Søborg.  
44 Danmarks Riges Grundlov 5. Juni 1915. 
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landeigendur, sem þurftu að greiða gjaldið, því fram að þessi tilhögun gætti ekki jafnræðis og 

væri því brot á friðhelgi eignarréttarins. Var ekki fallist á það og var talið að þetta væri 

sanngjarnt m.a. með það til hliðsjónar að það var ósk landeigenda að leggja sporbraut þessa.  

Hinn dómurinn er UfR 1958, bls. 595 H (Jöfnunarlán). Árið 1957 setti danska þingið lög 

um jöfnunarlán nr. 197/1957.45 Var löggjöfin þannig að þeim einstaklingum, sem höfðu hærri 

árstekjur en 12.000 DKK, var gert að greiða jöfnunarlán til ríkisins árin 1957/58 og 1958/59. 

Voru lánin reiknuð svo að 10% af tekjum yfir 12.000 DKK og 30% af tekjum yfir 60.000 

DKK yrðu stofn lánanna. Skyldi danska ríkið endurgreiða lánin eftir 1. apríl 1962 með 

ríkisskuldabréfi, sem samsvaraði 110% þeirrar fjárhæðar er skattgreiðandi hafði greitt. 

Svaraði þessi 10% aukning til 5% árlegra vaxta frá greiðslu jöfnunarlánsins. Í umræddu 

dómsmáli taldi G að þetta fyrirkomulag stríddi gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrár 

Danmerkur og vildi fá viðurkennt að skattlagning þessi yrði talin eignarnám. Komst Vestri-

Landsréttur að þessari niðurstöðu: 

 
Efter det foreliggende, derunder det om lovens tilblivelse oplyste, må det lægges til grund, at 
udskrivningen af ydelser til et stabiliseringslån efter de i loven fastsatte regler er en i en 
økonomisk krisesituation begrundet ekstraordinær foranstaltning fra lovgivningsmagtens side. 
Når henses hertil og til, at udskrivningen for den enkelte lånepligtige er væsentligt begrænset 
såvel i varighed som i omfang, samt til, at udskrivningen i princippet har form af et lån med 
tilbagebetalingspligt, findes der, uanset at de pågældendes ret til fri disposition over deres 
ejendom derved og efter lånets vilkår på afgørende måde indskrænkes, ikke at være grundlag 
for, som af appellanten hævdet, at betegne de ved loven pålagte forpligtelser som en sådan 
inddragelse i statskassen af de pågældende borgeres ejendom, at loven ville kunne anses 
stridende mod bestemmelsen i grundlovens § 73, stk. 1, 1. pkt., om ejendomsrettens 
ukrænkelighed. (Skáletrun höfundar) 

 

Talið var að bágt efnahagsástand í landinu réttlæti þessar nokkuð óvenjulegu aðgerðir. 

Þegar aðgerðin var skoðuð heildstætt og sérstaklega tímalengd hennar og umfang auk þess að 

skattskyldan var í formi láns, sem yrði endurgreitt af danska ríkinu, var ekki talið að þessi 

aðgerð bryti gegn friðhelgi eignarréttar G. Hélt svo rétturinn áfram:  

 
Selv om lovens bestemmelser endvidere kun rammer en lille kreds af befolkningen, kan der 
derhos, idet afgrænsningen af denne befolkningsgruppe under hensyn til de herfor anvendte 
kriterier ikke kan betegnes som vilkårlig eller dog usaglig, heller ikke gives appellanten 
medhold i, at pålægget af de ved loven fastsatte byrder på de i loven fastsatte vilkår helt eller 
delvis må anses for en mod bestemmelsen i grundlovens § 73, stk. 1, 3. pkt., stridende 
ekspropriation. Herved må det tages i betragtning, at begrænsningen af den befolkningsgruppe, 
der rammes af loven, ikke i princippet afgørende afviger fra, hvad der følger af en sædvanlig 
progressiv beskatning, og at de definitive tab, der for de pågældende måtte følge af 
bestemmelserne i lovens §§ 6 og 8 om forrentningen af de for lånene udstedte obligationer og 

                                                
45 Lov nr. 197 af 6. juli 1957 om et stabiliseringslån. 
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kurstab på disse, heller ikke går ud over, hvad der under hensyn til det foran anførte lovligt ville 
kunne pålægges som egentlig skat, hvorved det, når henses til lovens formelt lovlige vedtagelse, 
må blive uden betydning, at de for en sådan skat sædvanligt gældende regler ikke finder 
anvendelse. (Skáletrun höfundar) 

 

Þó að einungis lítill hópur þjóðarinnar þyrfti að greiða þessi lán voru sjónarmiðin, sem 

lágu að baki skattlagningunni, málefnaleg og í samræmi við sjónarmið um þrepaskipta skatta 

og hvorki handahófskennd né ósanngjörn. Var ekki litið svo á að það væri eignarnám að þeir 

sem hefðu tekjur yfir ákveðnu marki þyrftu að borga sérstakan skatt og ekki var heldur talið 

að löggjafinn hefði gengið lengra í skattlagningu en hann hafði heimild til. Var því ekki talið 

af réttinum að lög þessi stríddu gegn 73. gr. stjórnarskrár Danmerkur (samrýmanleg 72. gr. 

stjórnarskrár Íslands). Var þessi dómur staðfestur af Hæstarétti Danmerkur.  

 

5  Mannréttindadómstóll Evrópu 
Nú verða þrír nýlegir dómar Mannréttindadómstóls Evrópu kannaðir. Í MDE, Burden gegn 

Bretlandi, 12. desember 2006 (13378/05) héldu tvær systur því fram að 

undantekningarákvæði frá 40% erfðafjárskatti af eignum umfram ákveðna upphæð samkvæmt 

erfðalögum bryti í bága við 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um bann við mismunun og 

1. gr. 1. viðauka sáttmálans um friðhelgi eignarréttarins. Ástæðan var sú að eignir, sem 

erfðust milli maka í hjónabandi eða staðfestri samvist, voru skattfrjálsar. Systurnar höfðu búið 

saman alla ævi og sáu fram á að sú systir, sem lengur lifði, þyrfti að selja hús þeirra til að 

greiða erfðafjárskatt ólíkt því ef þær væru í staðfestri samvist, sem var ómögulegt vegna 

skyldleika þeirra. Dómstóllinn féllst ekki á röksemdir kærendanna. Taldi hann að breska ríkið 

hefði ekki farið út fyrir það víða svigrúm, sem því er veitt, enda væri mismununin byggð á 

málefnalegum og hlutlægum grundvelli. Það félagslega markmið að tryggja fjárhagslegt 

öryggi eftirlifandi maka var talið lögmætt og að meðalhófs hafi verið gætt við að stuðla að 

þessu markmiði. Þó að skattkerfi byggðust á víðtækum flokkunum, sem leiddu til jaðartilvika 

í sumum tilfellum, þá var það talið verkefni breska ríkisins hvernig leysa ætti úr þessum 

tilvikum og ná sem besta jafnvægi í málum þessum.  

Næst verður MDE, Imbert de Trémiolles gegn Frakklandi, 4. janúar 2008 (25834/05 og 

27815/05) skoðaður. Árið 1997 voru eignir kærenda skattlagðar samkvæmt auðlegðarskatti. 

Hins vegar höfðu þeir í yfirlýsingu til þarlendra yfirvalda dregið í efa lögmæti aðferðanna sem 

notaðar voru til þess að reikna skatt þeirra. Báru kærendur fyrir sig að auðlegðarskatturinn 

ofan á alla þá skatta, sem þyrfti að borga, næmi meira en tekjur af eignum þeirra. Þrátt fyrir að 

auðlegðarskatturinn var takmarkaður við 85% tekna þurftu kærendur aukalega að borga 
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eignaskatta, sem voru ekki takmarkaðir við 85% skatta „þakið“. Gróf þetta undan 

fjárhagsstöðu þeirra. Til vara héldu kærendur því fram að þær eignir, sem höfðu ekki skapað 

neinar tekjur, ættu ekki að vera skattlagðar samkvæmt auðlegðarskatti. Frönsk skattayfirvöld 

og franskir dómstólar höfnuðu kvörtun þeirra. Samkvæmt þarlendum áfrýjunardómstóli gátu 

skattar þessir ekki talist eignarnám í skilningi 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Auðlegðarskatturinn var hluti af skattkerfinu og svo lengi sem vinnubrögð og reikniaðferð 

bak við hann væru skýrt sett fram í lögum stríddi hann ekki gegn meginreglum 

stjórnarskrárinnar. Tilgangur skattsins var í almannaþágu og var talið að hæfilegs jafnvægis 

milli almannahagsmuna og einstaklingsréttinda hefði verið gætt. Nokkrum árum seinna áttu 

kærendur aftur að greiða sama skatt og freistuðu þess að fá ákvörðuninni hnekkt. Enn og aftur 

var kröfu þeirra hafnað af yfirvöldum og á öllum dómstigum.  

Mannréttindadómstóll Evrópu benti á að einungis þeir sem áttu heildar eignir umfram 

tiltekna fjárhæð þurftu að borga þennan auðlegðarskatt. Var hann settur sem eins konar 

„samstöðuskattur“ til að þjóna almannahagsmunum með því að fjármagna hluta af 

grundvallar velferðarþjónustu ríkisins. Hvað snerti það skilyrði að byrðar settar á kærendur 

þyrftu að vera í réttu hlutfalli og jafnvægi við almannahagsmuni benti dómstóllin á að 

framsetning löggjafarinnar og eignir, sem notaðar voru til að reikna skattinn, voru innan þess 

svigrúms sem aðildarríkjum er veitt með 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu.  

First of all, the General Tax Code provided for a ceiling intended to ensure that persons subject 
to the wealth tax were not required to pay more than they earned. In the domestic courts the 
applicants had raised questions regarding the payment of taxes in excess of the ceiling of 85% 
of their income provided for in the General Tax Code and the notion of the reference income 
taken into account for tax purposes. The tax authorities who had calculated the taxes the 
applicants had to pay and the domestic courts which had examined their case, basing their 
decisions on the precise wording of the relevant Article of the General Tax Code, had 
considered that the reference income mentioned in the Article concerned was financial income 
(and not income in kind, such as usufruct, as the applicants had claimed), excluding housing tax 
and property tax, which were not income-based. Secondly, the courts to which the applicants 
had appealed had examined their situation in concreto. The Court of Appeal had found that the 
method of calculating the wealth tax, with its ceiling for one of the years concerned, had not 
generated wealth tax and income tax in excess of their income. The Court of First Instance had 
found that the applicants could not really claim that the wealth tax had actually caused their 
assets to diminish, as their own declarations showed that they had increased substantially from 
one year to the next. (Skáletrun höfundar) 

Ekki var talið að greiðsla skattsins hefði haft mjög alvarleg áhrif á fjárhagsstöðu kærenda. 

Var skattlagningin ekki úr hófi né var um að ræða misbeitingu ríkisvalds. Því var umrædd 

skattlagning talin vera innan marka 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu og var 

umsókn þeirra ótæk. 
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Í MDE, N.K.M gegn Ungverjalandi, 14. maí 2013 (66529/11) kvartaði kærandi m.a. undan 

því að lagning 98% skatts á efri mörk tekna, sem aflað var vegna starfslokasamnings, jafngilti 

óréttlætanlegri sviptingu eignar sbr. 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu eða að 

minnsta kosti óhóflega hárri skattlagningu. Staðhæfði kærandinn einnig að 14. gr. sbr. 1. gr. 1. 

viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu hefði m.a. verið brotin vegna þess að einungis þeim 

sem hafði verið vísað úr opinberum störfum var gert að greiða þennan skatt. Sem hluti af 

niðurskurðaraðgerðum hins opinbera var kæranda vísað úr starfi árið 2011 en hún átti rétt á 

launum í uppsagnarfresti í tvo mánuði auk launa samkvæmt starfslokasamningi í átta mánuði 

til viðbótar. Þessar tekjur voru skattlagðar 98% að því leyti sem þær fóru umfram 3,5 

milljónir HUF. Laun hennar fóru hins vegar 2,4 milljónir umfram 3,5 milljóna þröskuldinn. 

Var skattlagningin því 52% á heildartekjur hennar í stað almenna tekjuskatthlutfallsins, sem 

var 16%. Dómstóllinn komst að því að þrátt fyrir það mikla svigrúm, sem ungversk yfirvöld 

hefðu í skattamálum, hefðu aðferðin og skattlagningin verið óhóflegar miðað við það 

lögmæta markmið að spara hjá hinu opinbera og að koma í veg fyrir óhóflega 

starfslokasamninga. Þar að auki með því að skerða áunnin réttindi hennar, sem þjónuðu þeim 

tilgangi að koma viðkomandi aftur út á vinnumarkað, hefðu ungversk yfirvöld lagt óhóflega 

og einstaklega byrði á kærandann. Voru þau ungversku lög, sem deilt var um, talin stríða 

gegn 1. gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Draga má þá ályktun af ofangreindum dómum að mannréttindadómstóllinn veiti 

aðildarríkjunum almennt verulegt svigrúm í skattamálum hvað varðar aðferð, hlutfall og 

sjónarmið sem þau telja lögmæt og málefnaleg. MDE, N.K.M gegn Ungverjalandi, 14. maí 

2013 (66529/11) sýnir að aðildarríki hafa þó ekki ótakmarkað svigrúm þegar þau leggja skatta 

og önnur gjöld á borgara. Áhugavert verður að fylgjast með þróun dómaframkvæmdarinnar á 

komandi árum.  

 

6  Niðurstöður: Helstu viðmið og sjónarmið 
Nú verður stuttlega farið yfir nokkur þau sjónarmið sem dómstólar líta til þegar þeir athuga 

hvort tiltekin skattalöggjöf stríði gegn friðhelgi eignarréttar.  

Í fyrsta lagi verða lögin að sjálfsögðu að vera formlega gild þ.e. réttilega sett og stafa 

upprunalega frá löggjafarvaldinu. Ekki kom þetta álitamál upp í neinum dómum sem reifaðir 

voru hér að ofan. Fer ekki á milli mála að öll skattalöggjöf verður að vera í samræmi við 40. 

og 77. gr. stjórnarskrárinnar. Má lesa úr Hrd. 1984, bls. 560 (Gatnagerðargjöld) og Rt. 2010, 
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bls. 143 (Bergshav Tankers) að fyrirsjáanleiki skipti máli, þ.e. skattþegn geti séð fyrir að hann 

eigi að greiða skatta fyrir viðkomandi ár og að ekki megi leggja skatta á afturvirkt.  

Í öðru lagi sést það bersýnilega eins og komið hefur fram í flestum málum að dómstólar 

hafa játað löggjafanum mjög víðtækt vald við setningu skattalöggjafar. Er það hlutverk 

löggjafans að meta hverjir skuli vera skattskyldir, við hvað skattur skuli miðast og hver 

fjárhæð hans skuli vera en skattalöggjöf verður aftur á móti að taka þessi atriði fram með 

skýrum hætti. Eins og lesa má úr flestum dómum þarf mikið að koma til svo að skattalöggjöf 

verði talin stríða gegn 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og/eða 1. gr. 1. viðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu.  Hafa dómstólar jafnvel heimilað mismunun að vissu marki 

sbr. Stóreignaskattadómarnir, Hrd. 1998, bls. 3259 (Bifreiðar og Landbúnaðarvélar hf.), Hrd. 

2001, bls. 4126 (423/2001) (Sjómannaafsláttur), Hrd. 2004, bls. 850 (334/2003) 

(Stimpilgjald), Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) (Auðlegðarskattur) og MDE, Burden gegn 

Bretlandi, 12. desember 2006 (13378/05). Þarf þó mismununin að vera málefnaleg. Til dæmis 

var ekki heimilt að mismuna skattþegnum eftir búsetu í Hrd. 1986, bls. 706 og 714 

(Utansveitarmenn I og II) og var mismununin talin óhóflega mikil í MDE, N.K.M gegn 

Ungverjalandi, 14. maí 2013 (66529/11). 

Í þriðja lagi, þrátt fyrir það að löggjafinn hefur verulega víðtækt vald til að leggja á skatta,   

þarf þó að skattleggja eftir almennum efnislegum eða efnahagslegum mælikvarða og kemur 

það sérstaklega til álita þegar skattur leggst á mjög fáa borgara sbr. Hrd. 10. apríl 2014 

(726/2013) (Auðlegðarskattur) og UfR 1958, bls. 595 H (Jöfnunarlán). Er hér mjög mikilvægt 

að skattalöggjöf sé hvorki handahófskennd né ósanngjörn og verður hún að leggjast jafnt á þá 

skattgreiðendur sem eins eru settir. Skiptir þetta  jafnræðissjónarmið miklu máli. Það má þó 

álykta sbr. UfR 1928, bls. 671 H (Sporbraut) og Hrd. 1965, bls. 424 (Stofnlánadeild 

landbúnaðarins) að skattleggja megi tiltekna þjóðfélagshópa til að fullnægja þörfum þeirra, 

jafnvel hvers konar almannaþörfum. 

Í fjórða lagi skiptir upphæð skattsins nokkru máli og sbr. MDE N.K.M. gegn 

Ungverjalandi, 14. maí 2013 (66529/11) verður að gæta meðalhófs við skattlagningu og líta 

verður þá m.a. til þess hvernig aðrir þjóðfélagsþegnar eru skattlagðir.  Hefur oft verið litið til 

umfangs skatts, hversu íþyngjandi skattur er og yfir hversu langt tímabil skatturinn er lagður á 

sbr. UfR 1958, bls. 595 H (Jöfnunarlán) og Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) 

(Auðlegðarskattur).  

Í fimmta lagi hafa dómstólar í ýmsum málum litið til samfélagslegra aðstæðna. Aðstæður 

eins og efnahagsástand sbr. UfR 1958, bls. 595 (Jöfnunarlán) og Hrd. 10. apríl 2014 

(726/2013) (Auðlegðarskattur) og skipting fjármagns milli stétta sbr. Rt. 1955, bls. 937 
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(Auðlegðarskattur) kunna að réttlæta að gripið sé til róttækari aðgerða í skattlagningu en ella. 

Ekki var talið að neinar sannfærandi samfélagslegar aðstæður í Rt. 2010, bls. 143 (Bergshav 

Tankers) gætu réttlætt afturvirka skattlagningu. Það mætti því jafnvel skilja það sem svo að 

koma kunni aðstæður sem gætu réttlætt slíka skattlagningu.  

Í sjötta lagi, eins og minnst hefur verið á, verða málefnaleg rök að búa að baki 

skattalöggjöf og er oft einnig litið til markmiðs skatts sbr. t.d. Stóreignaskattsdómana, UfR 

1958, bls. 595 H (Jöfnunarlán), Hrd. 2004, bls. 850 (334/2003) (Stimpilgjald) og MDE, 

Burden gegn Bretlandi, 12. desember 2006 (13378/05). Þó að tiltekinn skattur kunni að vera 

verulega íþyngjandi þarf að athuga af hverju hann hafi verið lagður á og hvort rökin bak við 

hann séu málefnaleg og réttlæti álagningu hans og hvort að markmið skattsins sé lögmætt.  

Loks verður að ganga úr skugga um að eign eins skattgreiðanda sé ekki gerð að eign 

annars skattgreiðanda sbr. Hrd. 1959, bls. 759 (Stóreignaskattur síðari II) og að skattlagt sé 

raunverulegt andvirði skattandlags sbr. Hrd. 1958, bld. 753 (Stóreignaskattur síðari I).  

Niðurstaða dómsmála um hvort tiltekin skattalöggjöf standist kröfur eignarréttarákvæða 

stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu grundvallast á samspili milli þessara 

sjónarmiða. Þarf mjög mikið að koma til svo að dómstóll dæmi skattalöggjöf stjórnskipulega 

ógilda með vísan til 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og/eða 1. gr. 1. viðauka 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Má í lokin taka saman dómaframkvæmdina gróflega á þennan 

hátt: Annars vegar er löggjafanum veitt verulega víðtækt vald til að leggja skatta og önnur 

gjöld á borgarana og líta verður til aðstæðna í þjóðfélaginu almennt þegar löggjöf er metin. 

Hins vegar verður að gæta jafnræðis eins settra manna. Löggjöfin verður að vera skýr og 

byggð á málefnalegum grundvelli, þá sérstaklega ef hún mismunar mönnum, og má hún ekki 

bitna með ómálefnalegum eða handahófskenndum hætti á skattborgurum. Gæta verður 

meðalhófs með tilliti til upphæðar, tímalengdar og umfangs skatts. Ekki má skattleggja 

afturvirkt og verður skattalöggjöfin að uppfylla tiltekin skilyrði og formsatriði til þess að vera 

formlega gild og verður markmið hennar að vera lögmætt. Loks verður skattandlagið að vera 

rétt metið og að vera sannarlega eign skattgreiðandans.  
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