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Útdráttur 

Markmið reikningshalds og skattheimtu eru ekki þau sömu. Hin mismunandi markmið 

valda því að meðferð ýmissa liða er ólík í bókhaldi félaga og við framtal þeirra til skatts. Í 

ritgerðinni er farið yfir helsta muninn á reglum reikningshaldsins annars vegar og laga 

um tekjuskatt hins vegar og áhrif hans á reikningshald félaga dregið fram. Ekki er um 

tæmandi upptalningu að ræða en farið er yfir mismunandi reglur um viðskiptakröfur, 

varanlega rekstrarfjármuni, birgðir, hlutabréfaeign, viðskiptavild og að lokum nokkrar 

sérreglur úr lögum um tekjuskatt. Til viðbótar er fjallað um þær færslur sem færa þarf 

vegna þessa í bækur félaga. 
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1 Inngangur 

Markmið flestra fyrirtækja er að skila hagnaði fyrir eigendur þeirra og af honum ber 

þeim að greiða tekjuskatt. Tekjuskattur er allstór kostnaðarliður flestra fyrirtækja, sem 

rekin eru með hagnaði. Reikningsskil eiga að stuðla að því að upplýsingar um stöðu og 

rekstur fyrirtækja séu til staðar fyrir stjórnendur og aðra notendur til að byggja á 

ákvarðanir um reksturinn eða fjárfestingar í viðkomandi félögum. Í því augnamiði hafa 

verið settar reglur bæði af hálfu löggjafa en einnig á alþjóðavettvangi auk venja sem 

myndast hafa í reikningsskilum um frágang og færslu bókhalds og birtingu þeirra 

upplýsinga í ársreikningum.  

Þær venjur og reglur sem gilda um reikningshald félaga falla ekki að einu og öllu 

saman við þær reglur sem stjórnvöld hafa sett um skatta. Markmið þessarar ritgerðar er 

að fjalla um þann mun sem af þessu hlýst og hvernig farið er með þann mun í bókhaldi 

félaga, einkum um þau atriði sem algengt er að skapi mun á reikningshaldslegum 

hagnaði félaga og tekjuskattsstofni þeirra og áhrif hans á færslu tekjuskatts í 

reikningshaldi. 

Gengið er út frá gildissviði ársreikningalaga eins og það er skilgreint í 1. gr. þeirra og 

er því ekki litið til einstaklingsreksturs á eigin kennitölu heldur einungis fjallað um 

hlutafélög með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna. Að sama skapi verður einblínt á 

mismun sem stafar frá reikningshaldi og skattareglum í almennum rekstri félaga og ekki 

litið til áhrifa samstæðureikningsskila. 

1.1 Markmið og meginreglur reikningshalds 

Markmið reikningsskila er að upplýsa þá, sem hagsmuni hafa af rekstri fyrirtækis, um 

stöðu þess á einhverjum tíma. Hagsmunaaðilum er gjarnan skipt í innri og ytri 

hagsmunaaðila eða notendur. Innri notendur eru aðallega stjórnendur og aðrir aðilar 

innan skipulagsheildarinnar, sem nota upplýsingar úr reikningsskilum til að byggja 

ákvarðanir um stjórnun og stefnu á. Ytri notendur reikningsskila eru aðilar, sem standa 

utan við fyrirtækið sjálft, til dæmis hluthafar, lánveitendur, fjölmiðlar, aðilar á markaði 

og aðrir notendur utan félagsins (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2012, bls. 6-7).  
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Markmiðið er lögfest í 1. mgr. 5. gr. ársreikningalaga en þar segir orðrétt 

„Ársreikningur skal gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé.“ 

(Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Í þessari lagagrein er í raun lögfest að ársreikningur 

skuli innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðstreymi. Í öðrum greinum 

laganna eru frekari reglur um hvernig glögg mynd skuli fást. Í 4. tl. 1. mgr. 11. gr. laganna 

segir að færa skuli tekjur og gjöld í ársreikning án tillits til þess hvenær greitt er. Hér er 

því lögfest að bókhald skuli fært á rekstrargrunni.  

Þegar til stendur að skoða hvar skilur á milli framkvæmdar í reikningshaldi og 

skattauppgjöri er rétt að horfa til þeirra meginreglna, sem hvort atriði um sig byggir á, 

og því næst hvar, ef að einhverju leyti, skilur á milli. Í Reglu reikningsskilaráðs um 

grundvöll reikningsskila, frá árinu 1994, er fjallað um nokkrar meginreglur sem 

reikningshald byggist á. Þær þeirra, sem helst snerta við viðfangsefninu hér eru: 

kostnaðarverðsreglan, tekjureglan, jöfnunarreglan og varkárnisreglan. Samkvæmt 

kostnaðarverðsreglu, „ber [að] skrá eignir við upphaflegu kaupverði og skuldir við því 

viðskiptaverði sem gilti þegar til þeirra var stofnað“ (RR1, gr. 4.1). Þessi regla er nokkuð 

einföld en styður við þann grundvöll að bókhald skuli byggt á sannreynanlegum 

gögnum, fylgiskjölum. Í henni felst um leið að eignfæra ber kaupverð eigna og þann 

kostnað, sem leggjast þarf í til að koma þeim í tekjuaflandi ástand. Um leið skuli skrá 

skuldir á því ígildi handbærs fjár þegar til þeirra viðskipta, sem skuldirnar spretta af, var 

stofnað. 

Tekjureglan er sett fram til fyllingar því skilyrði að reikningshald sé fært á 

rekstrargrunni. Samkvæmt henni skal færa tekjur þegar til þeirra hefur verið unnið og 

þau verkefni, sem tekjunum skila, er í meginatriðum lokið. Tekjur skulu færðar óháð því 

hvort greitt hafi verið en þær þurfa þó að vera innleysanlegar, þ.e. krafa þarf að hafa 

myndast. Jöfnunarreglan tekur á debit hlið rekstrarreiknings og leggur svo fyrir að jafna 

skuli gjöldum á móti tekjum, sem færðar séu eftir tekjureglunni. Í þessu felst að 

gjaldfæra beri þegar gjöld eru áfallin hvort sem þau hafa verið greidd eða séu ógreidd. 

Varkárnisregla reikningsskila leggur þá kvöð á semjendur þeirra að standi þeir frammi 

fyrir fleiri en einum kosti, vegna einhverrar óvissu, skuli þeir velja þann kost sem síst 

ofmetur eignir og tekjur (RR1, gr. 4.2, 4.3 og 4.8). Meginreglur reikningshalds eru 

vissulega fleiri en óþarfi er að telja fleiri upp hér. Í reglum um meðferð ákveðinna 
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gerninga í reikningsskilum eru einnig undantekningar frá meginreglunum og verður 

fjallað um það þegar á það reynir í textanum. 

1.2 Markmið og meginreglur skattalaga 

Haft er eftir Oliver Wendell Holmes yngri að „skattar [séu] það sem við borgum fyrir að 

búa í siðuðu samfélagi“ (IRS, 2015). Tilgangur skatta er auðvitað að fjármagna ríkið, sem 

í staðinn leggur til innviði og stofnanir samfélagsins og heldur þeim við. Í þessum tilgangi 

hvílir á skattskyldum félögum á Íslandi „[s]kylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum 

sínum, hvar sem þeirra er aflað...“ samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga um tekjuskatt (nr. 

90/2003). Skattöflun þarf helst að vera á stöðugum og fyrirsjáanlegum grunni og ekki er 

við hæfi að eftirláta stjórnendum félaga að hafa um of áhrif á skattkostnað sinn með of 

rúmu regluverki. Markmið ríkisins með skattareglunum falla því ekki endilega að 

markmiði reikningsskila um að gera bókhald þannig úr garði að það gefi glögga mynd af 

rekstri félaga. Hér verður vikið að sömu reglum og áður hefur verið fjallað um frá 

sjónarhóli reikningshalds en nú með skattareglur til grundvallar.  

Það vill svo til að ekki er mikið frávik milli tekjureglu í skattalegu og 

reikningshaldslegu tilliti í íslenskum skattarétti. Í 2. mgr. 59. gr. laga um tekjuskatt (nr. 

90/2003) segir að tekjur skuli „að jafnaði telja til tekna [skattalega] á því ári sem þær 

verða til, þ.e. þegar myndast hefur krafa þeirra á hendur einhverjum…“. Ef við lítum 

framhjá þeim möguleika að skatta- og reikningsskilaár séu ekki þau sömu, er um lítinn ef 

einhvern mun að ræða milli þess hvenær tekjur myndast í rekstri og sem skattstofn. Í B 

lið 7. gr. fyrrnefndra laga eru atvinnurekstrartekjur skilgreindar þannig að til þeirra teljist 

„[a]llar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, þar með talið endurgjald fyrir 

selda vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir, atvinnurekstrarstyrkir, 

rekstrarstöðvunarbætur og hvers konar tekjur sem taldar [séu] upp í öðrum liðum 

þessarar greinar og tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi“. Til einföldunar 

má segja að allar tekjur séu skattskyldar nema þær séu sérstaklega undanþegnar 

tekjuskatti. Í þessu ákvæði felst einnig að tekjur af eignum, sem almennt eru taldar upp í 

C-lið fyrrnefndrar lagagreinar, teljast hjá skattskyldum félögum með 

atvinnurekstrartekjum og greiða félög rekin í hagnaðarskyni ekki sérstakan 

fjármagnstekjuskatt líkt og gildir um einstaklinga heldur ganga fjármagnstekjur inn í 
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almennan tekjuskattsstofn félaga. Tekjuskattsstofn félaga er tekjur að frádregnum þeim 

gjöldum, sem heimilað er að draga frá tekjum í 31. gr. laganna. 

Meginreglu um frádrátt frá skattskyldum tekjum er að finna í 2. mgr. 29. gr. laga um 

tekjuskatt. Þar segir að „[f]rá tekjum lögaðila og manna af atvinnurekstri … [sé] heimilt 

að draga rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, 

tryggja þær og halda þeim við.“ Þrátt fyrir þessa meginreglu eru ýmis frávik milli 

bókhaldsreglna og reglna um frádrátt frá skattskyldum tekjum. Það er ólíklegt að 

upptalning hér yrði til annars en að tyrfa efnið og gera það óþarflega snúið aflestrar. Því 

verður hér settur punktur við umfjöllun um markmið og grunnreglur skattaréttarins, um 

atvinnurekstrartekjur og frádráttarbær gjöld í bili. Vikið verður að einstökum frávikum 

milli reglna um gjaldfærslur og frádrætti þegar þar að kemur í eftirfarandi köflum. Hér 

verður því látið duga að nefna að tekjuskráningarkröfur eru um margt líkar en meðferð 

gjalda er mismunandi, ekki síst vegna mismunandi tilgangs og markmiða með 

skattheimtu og -skila annars vegar og reikningsskila og ársreikninga hins vegar. Í næsta 

kafla verður farið yfir þær reglur sem gilda í reikningshaldi um meðferð á þessum 

mismun og í köflunum þar á eftir verður fjallað um einstök tilvik og þær skattareglur 

sem mismunurinn stafar frá dregnar fram. 

1.3 IAS 12 og meðferð tekjuskatts í bókhaldi félaga 

Sem fyrr segir mynda lög um ársreikninga, reglur Reikningsskilaráðs og alþjóðlegar 

reikningsskilareglur rammann utan um reikningsskil félaga. Tekjuskattar eru eðli máls 

samkvæmt stór gjaldaliður hjá flestum félögum, sem hafa tekjur umfram gjöld og búa 

því við jákvæðan skattstofn. Vegna ósamræmis skatta- og bókhaldsreglna getur myndast 

munur á milli þess skatts sem stafar beint af reikningshaldslegum hagnaði fyrir skatta 

annars vegar og álagðs skatts til greiðslu á grundvelli skattstofns félaga hins vegar. 

Alþjóðlegi reikningshaldsstaðallinn IAS 12 tekur á meðferð tekjuskatts í reikningshaldi 

félaga og regla reikningsskilaráðs nr. 4 frá árinu 1999 um tekjuskatt fjallar um sama efni. 

Til að flækja hugtökin sem minnst verður hér stuðst við íslensku skilgreiningarnar (RR4, 

gr. 2.3). 

 Reikningshaldslegur hagnaður er hagnaður eða tap fyrir skatta samkvæmt 
reikningsskilum fyrirtækis. 
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 Skattaleg afkoma er skattskyldur hagnaður eða frádráttarbært tap á tímabili 
sem ákvörðuð er í samræmi við reglur skattalaga á hverjum tíma. 

 Gjaldfærður (tekjufærður) tekjuskattur er samtala fyrir reiknaðan tekjuskatt 
tímabils og frestaðan tekjuskatt sem getur annaðhvort leitt til 
tekjuskattsskuldbindingar eða reiknaðrar skattainneignar. 

 Reiknaður tekjuskattur er sú fjárhæð sem ber að greiða í tekjuskatt á næsta 
tímabili af skattskyldum hreinum tekjum yfirstandandi tímabils. 

 Tekjuskattsskuldbinding er sú fjárhæð sem ber að greiða í tekjuskatt á síðari 
tímabilum vegna skattskylds tímabundins mismunar.  

 Reiknuð skattainneign er tekjuskattur sem unnt er að endurheimta síðar 
vegna: 

a) Frádráttarbærs tímabundins mismunar 

b) Ónotaðs skattaafsláttar 

c) Yfirfærðs ónýtts skattalegs taps. 

 Tímabundinn mismunur er mismunur milli bókfærðs verðs eignar eða skuldar í 
efnahagsreikningi og skattalegs verðs hennar. Tímabundinn mismunur getur 
ýmist verið: 

a) Skattskyldur tímabundinn mismunur sem er mismunur sem verður 
skattskyldur síðar við ákvörðun skattalegrar afkomu og stafar af því að 
bókfært verð eignar er hærra en skattalegt verð hennar eða að bókfært 
verð skuldar er lægra en skattalegt verð hennar, 

b) Frádráttarbær tímabundinn mismunur sem er mismunur sem verður 
frádráttarbær síðar við ákvörðun skattalegrar afkomu og stafar af því að 
bókfært verð eignar er lægra en skattalegt verð hennar eða að bókfært 
verð skuldar er hærra en skattalegt verð hennar. 

 Skattalegt verð  eignar eða skuldar er sú fjárhæð sem þessi eign eða skuld er 
metin á við ákvörðun skattalegrar afkomu. 

Í stað þess að telja upp hér þau tilvik sem valdið geta tímabundnum mismun verður   

látið nægja að tilgreina hvernig fara skuli með mismun almennt á grunni IAS 12 og 

ársreikningalaga. Í 57. gr. laganna segir að upplýsa skuli „um heildarfjárhæð skatta 

vegna rekstrar á árinu og eigna í lok þess“ og að auki „um frestaða skattskuldbindingu 

eða skattinneign vegna mismunar á gjaldfærðum sköttum á reikningsárinu og fyrri árum 

annars vegar og þeim sköttum, sem álagðir eru vegna sömu ára…“. Í 12. gr. IAS 12 segir 

að félögum beri að skuldfæra ógreiddan áfallinn tekjuskatt í efnahag og einnig að 

eignfæra skuli ef ofgreitt hefur verið.  Þá segir í 34. gr. staðalsins að ef hægt er að nýta 

skattfrádrátt, sem stafar af skattalegu tapi frá fyrri tímabilum, beri að eignfæra þau 
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skattaáhrif (IAS 12). Hér á eftir verður aðallega litið til þess þegar tímabundinn 

mismunur skilar frestuðum skatti og þar með tekjuskattsskuldbindingu en lítið fjallað 

um eignfærslu vegna skattamismunar. Einnig ber ávallt að hafa í huga þá 

grundvallarreglu í þessu samhengi að ofmeta ekki eignir og vanmeta ekki skuldir (RR1, 

gr. 4.8). Enda er þess getið í staðlinum að líklegt þurfi að vera að félag muni nýta 

eignfærða skattinneign með myndun jákvæðrar skattalegrar afkomu í framtíðinni. Í 15. 

gr. staðalsins segir enn fremur að færa beri skuldbindingu vegna frestaðrar 

skattlagningar í efnahag með ákveðnum skilyrðum, sem ekki þarf að fara dýpra í hér. 

Í 74. gr. staðalsins segir að félög skuli jafna tekjuskattsskuldbindingum og 

tekjuskattsinneignum í efnahag ef félagið hefur lagalegan rétt til þess að jafna 

inneignum á móti skuldbindingu og skatturinn vegna beggja hefur verið á lagður af sama 

skattstjórnvaldi. Þar sem upphæðir á tekjuskattsskuldbindingu og  -inneign eru leiddar 

af öðrum liðum ber félögum að taka tillit til þeirrar skattprósentu sem muni gilda þegar 

inneign nýtist félaginu eða skuldbinding verður greidd, samkvæmt 47. gr. Að auki skal 

reiknaður tekjuskattur skráður á því verði, sem reiknað er með að verði greitt 

samkvæmt 46. gr. Þá skal endurmeta tekjuskattinneignir á hverju uppgjörstímabili og 

lækka þær ef talið er ólíklegt að félag muni geta nýtt þær inneignir.  Allmargar greinar 

staðalsins, 79. – 88. gr., segja síðan frá því hvernig skuli birta tekjuskatt í ársreikningum 

en ekki verður farið í það sérstaklega hér (IAS 12). 

Til að draga efnið saman má segja að vegna mismunar í reglum um 

reikningshaldslega og skattalega meðferð geti myndast tímabundinn mismunur, sem 

leiði til þess að gjaldfærður tekjuskattur víki frá reiknuðum tekjuskatti, sem nemi 

breytingu á tekjuskattsskuldbindingu. Breyting tekjuskattsskuldbindingarinnar getur 

verið hvort heldur sem er aukning eða lækkun og geta mismunandi liðir í bókhaldi hreyft 

við henni í gagnstæðar áttir. Að sama skapi getur hún orðið neikvæð, þannig að 

tekjuskattsinneign myndist. Þegar búið er að sjóða efnið svo niður má flækja það og 

kynna til sögunnar hugtak, sem kalla má ótímabundinn mismun, þó það sé ekki 

skilgreint í staðlinum. Með ótímabundnum mismun er átt við gjöld í rekstrarreikningi, 

sem eru einfaldlega ekki frádráttarbær frá skattstofni. Því er ekki um tímabundna 

frestun á skattlagningu að ræða. Sem dæmi um þessi gjöld má nefna útvarpsgjald, sem 
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lagt er á með lögum nr. 23/2013, en samkvæmt ákvarðandi bréfi Ríkisskattstjóra nr. 

007-2010 telst það ekki til frádráttarbærra gjalda frá skattstofni (Ríkisskattstjóri, 2010).  

Að þessu sögðu liggur fyrir að færsla tekjuskatts, að því gefnu að einhver 

tímabundinn mismunur sé til staðar, hefur áhrif á þrjá lykla. Í fyrsta lagi þarf að leiða út 

tekjuskattsstofninn og reiknaðan tekjuskatt af þeirri upphæð. Í öðru lagi þarf að finna 

breytingu á tekjuskattsskuldbindingu. Færslan yrði þá sú að í fyrsta lagi færist reiknaður 

tekjuskattur til skuldar, eða eignar ef um inneign væri að ræða. Í öðru lagi breyting 

tekjuskattsskuldbindingar sem getur verið annað hvort í debet eða kredit og færist í 

samræmi við það. Í þriðja lagi er samtalan svo gjaldfærð í rekstrarreikning á móti þannig 

að færslan stemmi. 
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2 Viðskiptakröfur 

Þegar sala hjá fyrirtæki á sér stað gegn greiðslufresti myndast tekjur í rekstrarreikningi 

og viðskiptakrafa á eignahlið efnahags á móti. Sölu gegn gjaldfresti fylgir óneitanlega 

áhætta þar sem óvíst er hvort viðkomandi krafa fáist greidd. Í samræmi við 

varkárnisregluna þarf að færa niður tekjur og viðskiptakröfur fáist þær ekki greiddar. Í 

ársreikningalögunum er ekki vikið sérstaklega að þessu vandamáli en þó segir í 35. grein 

að „[s]kammtímakröfur skul[i] sæta niðurfærslu ef raunvirði þeirra er lægra en bókfært 

verð…“. Viðskiptakröfur eru skammtímakröfur og fyrirtæki skulu meta þær í bókum 

sínum á grunni handbærs fjár, það er sú fjárhæð, sem félagið reiknar með að fá í 

handbæru fé fyrir kröfurnar. Því er ljóst að færa þarf niður viðskiptakröfur sem ekki fást 

greiddar. Einfaldasta leiðin til þess er auðvitað að færa niður kröfu og gjaldfæra í 

rekstrarreikning þegar ljóst þykir að hún fáist ekki greidd. Sú aðferð hefur verið kölluð 

bein aðferð en helsti galli hennar er að alls kostar óvíst er hvort hægt sé að meta 

fyllilega hvort krafa muni innheimtast á því tímabili, sem tekjurnar voru skráðar á. Ef svo 

er ekki myndu tekjur verða of háar á sölutímabilinu og of lágar á þeim tíma þegar krafan 

yrði færð úr bókum félagsins. 

Í ljósi meginreglna um að ofmeta ekki tekjur og eignir þurfa félög því að meta á 

hverju reikningstímabili þann hluta viðskiptakrafna, sem þau telja að fáist ekki greiddar. 

Óbein aðferð við niðurfærslu viðskiptakrafna er því í meira samræmi við meginreglur 

reikningshalds og ber að nota þá aðferð samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. 

Óbeina aðferðin gerir ráð fyrir að félög meti kröfur, sem ekki fást greiddar, og færi þær í 

kredit á mótreikning viðskiptakrafna í efnahagsreikningi og debiteri í rekstrarreikningi á 

móti. Kosturinn við þessa aðferð er að mat á töpuðum kröfum fer í gegnum rekstur á því 

tímabili sem tekjurnar urðu til á og færslan er því í fullu samræmi við jöfnunarreglnuna. 

Þegar og ef í ljós kemur að krafa sé raunverulega töpuð er hægt að afskrifa hana úr 

efnahag félagsins án þess að hafa áhrif á rekstrarniðurstöðu þess tímabils. Að auki er 

staða viðskiptakrafna birt nettó af stöðu á afskriftarreikningi viðskiptakrafna í 

ársreikningi og er þannig gætt að meginreglu um að ofmeta ekki eignir félaga. Óbeina 



 

18 

afskriftaraðferðin krefst þess því að fram fari mat á þeim viðskiptakröfum sem ekki 

munu fást greiddar. 

Tvær leiðir eru almennt notaðar til að framkvæma þetta mat og byggjast þær í raun á 

meginreglunni um bann við ofmati tekna eða eigna. Annars vegar er hægt að einblína á 

rekstrarreikningsáhrif og horfa þá sérstaklega til þess að ofmeta ekki tekjur. Sé sú leið 

valin er ákveðið hlutfall sölu á tímabili fært sem áætlað tap á viðskiptakröfur. Hvernig 

hlutfallið er ákveðið er í höndum stjórnenda og fæst til að mynda með sögulegu tapi á 

viðskiptakröfum. Efnahagsreikningssjónarmið leggur hins vegar frekari áherslu á að 

viðskiptakröfur séu birtar í efnahag á grunni handbærs fjár. Þá fer fram greining á 

útistandandi kröfum og eru þær færðar niður til dæmis í hlutfalli við aldur þeirra. Ef um 

fáa skuldara er að ræða má ef til vill beita lánshæfiseinkunnum eða öðru svipuðu mati til 

að finna réttasta hlutfallið til niðurfærslu viðskiptakrafna (Kieso, Weygandt og Warfield, 

2011, bls. 350 -354). 

Hér að framan er búið að skýra að ein af gjaldfærslum í rekstrarreikningum fyrirtækja 

er metin stærð á töpuðum kröfum. Ef sú stærð stæði óbreytt í útreikningi skattstofns 

félaga væri stjórnendum í raun fært ákveðið vald til að stýra tekjuskattsstofni þeirra. Svo 

er hins vegar ekki og myndast því tímabundinn mismunur vegna mismunandi meðferðar 

viðskiptakrafna í reikningshaldi og skattalegu tilliti. Í 31. grein laga um tekjuskatt 

nr.90/2003 er fjallað um frádrátt frá tekjum í atvinnurekstri. Samkvæmt 3. tölulið 

greinarinnar má draga frá tekjum tap á viðskiptakröfum „…á því tekjuári sem [þær] 

sannanlega eru tapaðar“. Því er í raun um beina aðferð að ræða í útreikningi á 

tekjuskattsstofni. Í 2. mgr. sama töluliðar er hins vegar heimild til 5% niðurfærslu 

viðskiptakrafna og er því heimilt að gjaldfæra allt að 5% af útistandandi kröfum í 

skattalegu tilliti.  

Að þessu sögðu stendur eftir að fjalla um hvernig fara skuli með þennan mismun. Við 

útleiðslu tekjuskattsstofns frá hagnaði ársins fyrir skatta þarf að taka til baka áhrif 

reikningshaldslegrar niðurfærslu og bæta inn skattalegri niðurfærslu eins og sjá má í 

viðauka 1. Þægilegast er að byrja á að hafa tölur fyrir bæði upphaf og endi 

skatttímabilsins undir. Þannig má eyða áhrifum reikningshaldlegu niðurfærslunnar með 

því að draga stöðuna á uppsöfnuðum afskriftum – mótreikningi viðskiptakrafna í 

efnahag – í upphafi tímabilisins frá hagnaði og bæta því næst stöðunni í árslok við. Nettó 
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hreyfingin á reikningnum kemur þá fram við útleiðslu á tekjuskattsstofni. Ef 

niðurfærslan jókst á tímabilinu er staðan í árslok hærri en staðan í ársbyrjun og hækkar 

tekjuskattsstofninn sem því nemur, og öfugt ef afskriftir hafa lækkað yfir árið. 5% 

skattaleg niðurfærsla er svo færð öfugt, stöðunni í upphafi er bætt við og lokastaðan 

dregin frá. Nettó áhrif þess eru þá að ef skattaleg niðurfærsla viðskiptakrafna eykst á 

tímanum lækkar tekjuskattsstofn félagsins og öfugt ef staðan lækkar yfir tímabilið.  

Þar sem eignaflokkurinn viðskiptakröfur er metinn með mismunandi hætti, nettó af 

reikningshaldslegri afskrift annars vegar og skattalegri niðurfærslu hins vegar, myndast 

tímabundinn mismunur. Til útskýringar er hægt að ímynda sér að skattaleg niðurfærsla 

viðskiptakrafna sé hærri en reikningshaldsleg, þ.e. staðan á afskriftarmótreikningi 

viðskiptakrafna í efnahag. Þá er skattalegur frádráttur frá tekjum hærri en 

reikningshaldslegur og félag í þeirri stöðu frestar í raun greiðslu tekjuskatts af þeim 

mismun. Þessi frestun er tímabundinn mismunur því væntanlega kemur til greiðslu 

skatta af honum síðar. Skattaáhrif mismunarins, þ.e. munur á skattalegri og 

reikningshaldslegri niðurfærslu krafnanna margfaldaður með gildandi skattprósentu, 

verður skattlagður á síðari tímabilum. Samkvæmt ársreikningalögum og IAS 12 ber að 

færa skuldbindingu vegna þessa í bækur félagsins. Ef myndinni er snúið við og skattaleg 

niðurfærsla er lægri en reikningshaldsleg verða skattaáhrif þess annað hvort að lækka 

tekjuskattsskuldbindingu félags eða mynda tekjuskattsinneign. 

2.1 Dæmi um áhrif viðskiptakrafna á skattafærslu 

Gott er að beita dæmum til að útksýra hvað er í gangi. Litið skal hér á félag sem hóf 

rekstur á árinu og selur bara út í reikning. Tekjur ársins eru 100.000 kr. en um áramót 

eru 35.000 kr. útistandandi í viðskiptakröfum. Göngum út frá því að reikningshaldslega 

sé litið til efnahagsreikningssjónarmiðs og farið eftir aldursgreiningu krafna. 

Tafla 1. Aldursgreining útistandandi viðskiptakrafna 

Aldur í dögum Upphæð Afskriftarstuðull Afskrift 

0-30 dagar 15.500 2% 310 
30-60 dagar 9.500 4% 380 

60-120 dagar 8.500 8% 680 
> 120 dagar 1.000 20% 200 

Samtals: 35.000  1.570 
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Á mynd 1 eru þær færslur sem gera þyrfti í bókum félagsins vegna óbeinnar 

niðurfærslu viðskiptakrafna sýndar. Það er mat stjórnenda miðað við aldursgreiningu á 

útistandandi kröfum að 1.570 kr. muni ekki innheimtast. Viðskiptakröfur eru því færðar 

niður sem því nemur í gegnum lykilinn uppsafnaðar afskriftir viðskiptakrafna sem 

stendur á eignahlið efnahagsreiknings, sem mótreikningur viðskiptakrafna með 

náttúrulega kredit stöðu, og í gegnum rekstrarreikning á móti. 

35.000 1.570

1.570 100.000

Viðskiptakröfur Uppsafnaðar afskriftir

Efnahagsreikningur

Rekstrarreikningur

Niðurfærsla vkr. RR Sala

 

Mynd 1. Niðurfærsla viðskiptakrafna 

Önnur rekstrartengd gjöld hjá félaginu eru 20.000 kr., og að fullu frádráttarbær 

skattalega. Á mynd 2 má sjá útreikning reikningshaldslegs hagnaðar annars vegar og 

skattstofns hins vegar. Miðað er við 20% tekjuskatt. Á mynd 2 sést að munur er á 

reiknuðum tekjuskatti, 15.650 kr. og gjaldfærðum 15.686 kr. sem stafar af því að 5% 

skattaleg niðurfærsla er hærri en reikningshaldsleg niðurfærsla, sem færð var á mynd 1. 

 

Tekjur 100.000 Tekjur 100.000

Rekstrarkostnaður (20.000) Rekstrarkostnaður (20.000)

Hagnaður fyrir afskriftir 80.000 Hagnaður fyrir afskriftir 80.000

Niðurfærsla krafna (1.570) 5% niðurfærsla vkr. (1.750)

Reikningshaldslegur hagnaður 78.430 Skattaleg afkoma 78.250

Gjaldfærður tekjuskattur (15.686) Reiknaður tekjuskattur 15.650

Rekstrarniðurstaða 62.744

Rekstrarreikningur Skattframtal

 

Mynd 2. Reikningshaldslegur hagnaður og skattalegur 

Þá er eftir að færa tekjuskattinn í bækur félagsins. Gjaldfærður tekjuskattur er færður í 

rekstrarreikning og reiknaður tekjuskattur til skammtímaskulda á ógreidda reiknaða 

skatta. Mismunurinn er frestun á skattlagningu, samtals 36 kr., og hækkar 
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tekjuskattsskuldbindingu. Þannig stemmir færslan og hægt er að loka rekstrarreikningi í 

gegnum eigið fé. 
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3 Varanlegir rekstrarfjármunir 

Samkvæmt skilgreiningum í reikningsskilastaðli IAS 16 eru varanlegir rekstrarfjármunir 

áþreifanlegar eignir, sem haldið er til notkunar við framleiðslu vara eða þjónustu, til 

útleigu eða í stjórnunarlegum tilgangi og ætlað er að nýtist félagi lengur en sem nemur 

einu reikningstímabili (IAS 16:6). Þetta eru til dæmis vélar og tæki, bifreiðar, 

verksmiðjuhúsnæði eða skrifstofuhúsnæði og þar fram eftir götunum, sem stuðla að 

tekjuöflun hjá fyrirtækjum til langs tíma. Allnokkur frávik geta verið milli skattalegrar og 

reikningshaldslegrar meðferðar varanlegra fastafjármuna. Í næstu köflum verður farið 

yfir þau tilvik þegar meðferð varanlegra rekstrarfjármuna fer ekki saman í bókhaldi og 

skattalegu tilliti. 

3.1 Upphafleg skráning varanlegra rekstrarfjármuna og afskrift þeirra 

Félög eiga að eignfæra varanlega rekstrarfjármuni þegar líklegt er að efnahagslegur 

ávinningur af þeim muni flæða til viðkomandi félags og kostnaður þeirra verður 

ábyggilega metinn samkvæmt 7. gr. staðalsins. Enn fremur segir í 15. gr. að eignfæra 

skuli á kostnaðarverði en til kostnaðarverðs fellur, samkvæmt 16. gr., kaupverð og í raun 

allur kostnaður sem hægt er að rekja beint til eignarinnar og leggja þarf í til að koma 

henni í tekjuaflandi stand (IAS 16). Við upphaflega eignfærslu gildir því alltaf ofangreind 

kostnaðarverðsregla og er það staðfest í 29. gr. ársreikningalaga. Rétt þykir að byrja 

umfjöllun um varanlega rekstrarfjármuni frá þeim grunni þar sem hann er tiltölulega 

einfaldur og flækir málið sem minnst en síðar þykknar þráðurinn. 

Þar sem varanlegir rekstrarfjármunir eiga að afla tekna yfir fleiri en eitt 

reikningstímabil skapast spurning um meðferð þeirra vegna jöfnunarreglunnar, það er 

hvernig jafna skuli kostnaði við þá á móti þeim tekjum sem þeir afla eða stuðla að öflun 

á á líftíma sínum. Samkvæmt 23. gr. ársreikningalaga skulu varanlegir rekstrarfjármunir 

„afskrifaðir árlega á kerfisbundinn hátt á áætluðum endingartíma þeirra“. Fyrirtæki 

þurfa því að meta, í upphafi, endingartíma eignanna og ákveða á hvaða kerfisbundna 

hátt afskrifa skuli eignirnar í gegnum rekstrarreikning og jafna þannig gjöldum á móti 

tekjum.  
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Það þjónar ekki tilgangi þessarar ritgerðar að fjalla um mismunandi aðferðir eða 

smáatriði í framkvæmd þessara afskrifta og verður því látið nægja hér að tiltaka 

ákveðnar reglur, sem um hana gilda og lýsa í stuttu máli framkvæmd í bókhaldi. 

Samkvæmt 55. gr. IAS 16 skal afskrifa varanlegan fastafjármun frá þeim tíma, sem hann 

var kominn í það stand að geta sinnt þeim hlutverkum, sem stjórnendur hafa ætlað 

eigninni. Í samræmi við jöfnunarregluna ber að meta endingartíma eignar með tilliti til 

þess tíma sem henni er ætlað að afla tekna fyrir félagið. Ekki er því um það að ræða að 

með afskriftum eigi að reyna að endurspegla endursöluverð eða markaðsvirði eignar í 

bókum félaga. Enn fremur skal sú afskriftaraðferð, sem félag velur að beita, endurspegla 

eðli eignarinnar og hvernig tekjur muni flæða frá henni (IAS 16). Þannig væri til dæmis 

réttast að afskrifa fasteign línulega, þar sem hún nýtist jafnt hvort sem hún er í mikilli 

notkun eða ekki, á meðan ákveðin framleiðsluvél, sem slitnar við notkun, væri betur 

afskrifuð eftir því hve mikið hún er keyrð og þar af leiðandi að afla tekna fyrir félag. 

Til eru nokkrar viðurkenndar afskriftaraðferðir, sem ekki verður farið djúpt í hér. Í 

grunninn virka afskriftir þó þannig að þegar búið er að velja afskriftaraðferð á grundvelli 

fyrrnefndra reglna þarf að meta svokallað hrakvirði samkvæmt 2. mgr. 23. gr. 

ársreikningalaga (nr. 3/2006). Hrakvirði er það verð sem áætlað er að fáist fyrir eign að 

loknum endingartíma hennar. Það þarf þó ekki að vera spá um framtíðarmarkaðsvirði 

eigna heldur er tilgangur þess í raun aðeins að dempa þau gjöld, sem félagið getur fært 

til frádráttar tekjum og draga úr þeim sveiflum, sem myndu fylgja við sölu eða úreldingu 

eigna ef hrakvirði væri ekkert vegna mikils söluhagnaðar. Hrakvirði er því í raun sú tala 

sem eign mun standa í í bókhaldi félags, eftir að búið er að afskrifa hana að fullu. 

Afskriftarstofn eignar er kostnaðarverð að frádregnu hrakvirði og ber að dreifa honum 

til gjalda með fyrirfram ákveðinni afskriftaraðferð yfir fyrirfram ákveðinn líftíma 

eignarinnar.  

Til mikillar einföldunnar er hægt að taka dæmi af bifreið, sem keypt er á 15.000.000 

kr. í upphafi ársins 2015. Á mynd 3 er útleiðsla afskriftanna sýnd. Þar sem bifreiðin 

endist ekki fyllilega jafnt óháð notkun hennar þykir rétt að beita notkunaraðferð og er 

áætlaður líftími hennar sagður vera 200.000 km í akstri. Það þýðir að fyrirtækið reiknar 

með að endurnýja bifreiðina þegar henni hefur verið ekið 200.000 km, en að sjálfsögðu 
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er ekki þar með sagt að hún verði verðlaus við það. Félagið ákveður að hrakvirði hennar 

skuli vera 3.000.000 kr. 

Kaupverð 15.000.000

Hrakvirði (3.000.000)

Afskriftarstofn 12.000.000

Áætluð ending (km) 200.000

Afskrift pr. Kílómetra 60  

Mynd 3. Reikningshaldsleg afskrift varanlegs fastafjármunar 

Eins og sést af mynd 3 bæri félaginu að afskrifa bifreiðina um 60 kr. fyrir hvern ekinn 

kílómetra. Við uppgjör þyrfti því að reikna afskrift ársins með því að taka saman akstur 

bifreiðarinnar og margfalda með 60 kr./km. Ef bílnum var ekið 25.000 km á árinu væri 

afskrift ársins 1.500.000 kr. Færslan í bókhaldi félagsins væri þá að gjaldfæra 

afskriftirnar og kreditfæra á móti á viðkomandi eign. Þannig væri félagið búið að lækka 

eignina í sínum bókum og dreifa hluta þess kostnaðar, sem lagt var út í við kaup á 

eigninni, á móti þeim tekjum, sem hún hefur aflað félaginu á árinu. 

Í ljósi þess að um er að ræða eignir, sem rýrna að verðmæti við notkun, er ekki 

óeðlilegt að kostnaður falli til yfir nýtingartíma þeirra til að viðhalda tekjuöflunarástandi 

þeirra. Ekki er fjallað sérstaklega um þann kostnaði í lögum um ársreikninga en í IAS 16 

er fjallað um kostnað, sem fellur til eftir upphaflega eignaskráningu, í greinum 12 til 14. 

Kostnaður við almennt viðhald til að halda eign í því ástandi, að afla tekna fyrir félagið 

eins og upphaflegt mat stjórnenda var, skal gjaldfæra í rekstrarreikning þegar hann 

fellur til. Hins vegar má eignfæra kostnað við endurbætur á varanlegum fastafjármunum 

ef endurbæturnar uppfylla regluna í 7. gr. staðalsins sem kemur fram í upphafi kaflans. 

Það er alltaf háð mati hvort beri að eign- eða gjaldfæra en aðalatriðið hér er að jafnvel 

þó svo að félagið beiti kostnaðarverðsaðferð við meðferð varanlegra fastafjármuna 

getur komið til frekari eignfærslna eftir upphaflega skráningu þeirra. Afskriftarstofninn 

hækkar og hefur þannig áhrif á afskriftir hvers árs en ekki þarf endilega að vera um 

breytta aðferð eða nýtingartíma að ræða. Það mat hvílir á stjórnendum. 

3.1.1 Endurmat varanlegra rekstrarfjármuna 

Skerpt er á varkárnisreglu í 30. gr. ársreikningalaga en samkvæmt henni ber félögum að 

færa niður bókfært verð varanlegra fastafjármuna ef markaðsverð þeirra er lægra en 
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bókfært verð og ástæður þess teljast ekki skammvinnar. Samkvæmt 4. mgr. greinarinnar 

skal slík endurmatslækkun færð gegnum rekstrarreikning og samkvæmt 3. mgr. skal 

henni snúið við ef ástæður lækkunarinnar eiga ekki lengur við (lög um ársreikninga, nr. 

3/2006). Í IAS 16 er félögum gefið val um tvær aðferðir við meðferð varanlegra 

fastafjármuna. Annars vegar kostnaðaraðferðin, eins og henni er lýst í kafla 3.1, en þá 

breytist bókfært virði þeirra einungis með afskriftum og/eða endurbótum frá 

upphaflegri skráningu. Hin aðferðin er endurmatsaðferð, sem heimiluð er í 31. gr. 

staðalsins. Sé hún valin skal henni beitt á allar eignir í viðkomandi flokki varanlegra 

fastafjármuna, til dæmis allar fasteignir, og skal endurmeta reglulega (IAS 16). Í 31. gr. 

ársreikningalaga er heimilað að endurmeta varanlega rekstrarfjármuni, ef markaðsverð 

þeirra er talið verulega hærra en bókfært verð og talið að um varanlega hækkun sé að 

ræða, og hækka bókfært verð þeirra, nettó af áður fengnum afskriftum, til 

markaðsverðs. Í 39. gr. ársreikningalaga og enn frekar í alþjóðlega 

reikningsskilastaðlinum IAS 40 er fjallað um fjárfestingareignir. Fjárfestingareignir eru 

skilgreindar í ársreikningalögum sem eignir sem ætlaðar eru til tekjuöflunar án þess þó 

að vera nýttar í rekstri félags, til dæmis útleiga á húsnæði. Heimilt er að færa 

matsbreytingar fjárfestingareigna í gegnum rekstrarreikning félaga (lög um ársreikninga, 

nr. 3/2006). Ekki verður farið sérstaklega í meðferð fjárfestingareigna hér en nefnt að 

ekki er heimild fyrir samsvarandi meðferð þeirra í skattareglum heldur er farið með þær 

eins og aðrar fyrnanlegar eignir. 

Færslur vegna endurmats eru mismunandi eftir því hvort um hækkun eða lækkun 

eigna er að ræða. Ef um hækkun er að ræða skal færa hana, bæði samkvæmt IAS 16 og 

lögum um ársreikninga, í gegnum sérstakan endurmatsreikning meðal eigin fjár í 

efnahagsreikningi. Þessi regla er sett fram til að ekki sé hægt að ýkja upp hagnað félaga 

með endurmati á eignum. Enn fremur segir í 3. mgr. 31. gr. ársreikningalaga að 

viðkomandi endurmatsreikning skuli leysa upp yfir á óráðstafað eigið fé yfir líftíma 

eignarinnar. Þetta er gert þannig að sömu aðferð er beitt á endurmatið og afskriftir 

hinnar endurmetnu eignar. Þannig færist sem nemur afskrift af mismun á 

kostnaðarverði og endurmetnu verði eignarinnar út af endurmatsreikningi yfir á 

óráðstafað eigið fé á hverju ári. Þannig er endurmatið með tíð og tíma flutt yfir á 

óráðstafað eigið fé framhjá rekstrarreikningi. Ef endurmatshækkun er færð á 

endurmatsreikning meðal eigin fjár skal færa skattaáhrif hækkunarinnar á 
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tekjuskattsskuldbindingu samhliða færslu endurmatsins (IAS 12:58). Sé um lækkun að 

ræða er hún færð beint í gegnum rekstrarreikning á viðkomandi tímabili, að því gefnu að 

eignin hafi ekki verið hækkuð áður og enn standi endurmatsreikningur meðal eigin fjár. 

Ef svo er skal hann færður niður en það sem eftir stendur af lækkuninni fært til gjalda í 

rekstrarreikningi.  

Við endurmatshækkun hækkar afskriftarstofn varanlegra rekstrarfjármuna. Færsla 

þeirra verður eftir sem áður óbreytt. Ef líftími er talinn óbreyttur breytist afskriftin ekki 

að öðru leyti. Stjórnendur fyrirtækja hafa heimild til að breyta um aðferð við afskriftir 

fastafjármuna en ákveðin skilyrði eru fyrir því og þjónar ekki tilgangi að fara í það hér. 

3.2 Skattaleg meðferð varanlegra rekstrarfjármuna 

Í skattalegu tilliti er talað um fyrningar í stað afskrifta og varanlega rekstrarfjármuni sem 

fyrnanlegar eignir. Í 33. gr. laga um tekjuskatt er fjallað um fyrnanlegar eignir og þær 

sagðar vera „…varanlegir rekstrarfjármunir sem notaðir eru til öflunar tekna í 

atvinnurekstri eða í sjálfstæðri starfsemi og rýrna að verðmæti við eðlilega notkun eða 

aldur“ (lög um tekjuskatt, nr. 90/2003). Rétt er að geta þess að land telst ekki rýrna við 

notkun eða aldur og er ekki fyrnanleg eign og gildir það einnig í reikningshaldi (IAS 

16:58). 

Stofnverð fyrnanlegra eigna er skilgreint í 2. mgr. 12. gr. laganna sem „kostnaðarverð 

þeirra, þ.e. kaup- eða framleiðsluverð, ásamt kostnaði við endurbætur, breytingar eða 

endurbyggingu og sérhverjum öðrum kostnaði sem á eignirnar fellur, en að frádregnum 

óendurkræfum styrkjum, afsláttum, eftirgjöfum skulda og skaðabótum sem til falla í 

sambandi við kaup þeirra, framleiðslu, breytingar eða endurbætur“. Í 39. gr. sömu laga 

er enn fremur heimild til fullrar skattalegrar gjaldfærslu við kaup fyrnanlegra eigna, eða 

eignasamstæðu, ef kostnaðarverð þeirra er undir 250.000 kr. Því er mögulegt að hægt 

sé að gjaldfæra að fullu varanlegan rekstrarfjármun í skattalegu tilliti, sem ber 

samkvæmt IAS 16 að eignfæra. Sé það gert þarf að draga viðkomandi eignfærslu frá 

hagnaði við útreikning skattstofns og enn fremur huga að því við frágang afskrifta og 

fyrninga; viðkomandi eign myndi teljast með bókfærðu verði varanlegra 

rekstrarfjármuna en ekki skattalegs verðs þeirra. Söluhagnaður slíkrar skattalega 

gjaldfærðrar eignar telst að sama skapi að fullu til skattskyldra tekna á söluári eins og 

segir í 40. gr. sömu laga. 
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Í skilgreiningu skattalaga á stofnverði felst að endurbætur, sem eignfæra má 

samkvæmt IAS 16, teljast einnig til stofnverðs fyrnanlegra eigna og hækkar því 

skattalegt verð varanlegra fastafjármuna eins og bókfært virði þeirra við endurbætur. 

Hins vegar er endurmatshækkun eða -lækkun ekki tekin með í fyrningargrunn þeirra og 

því býr endurmat til tímabundinn mismun á skattalegu verði og bókfærðu verði 

varanlegra rekstrarfjármuna. 

Þar sem endurmat varanlegra fastafjármuna er ekki heimilt samkvæmt skattareglum 

þarf að huga að meðferð endurmats í skattalegu tilliti. Ef eign hækkar í endurmati og er 

færð á endurmatsreikning meðal eigin fjár á, samkvæmt 20. gr. IAS 16, að færa 

skattaáhrif endurmatsins beint á tekjuskattsskuldbindingu. Að sama skapi getur 

endurmatslækkun varanlegra rekstrarfjármuna, sem færð er gegnum rekstrarreikning, 

ekki talist rekstrarkostnaður og því er ekki heimilt að draga hana frá tekjum við útleiðslu 

tekjuskattsstofns.  

3.2.1 Fyrningar varanlegra rekstrarfjármuna 

Eins og segir í kafla 3.1 er afskriftum varanlegra rekstrarfjármuna ætlað að jafna gjöldum 

á móti tekjum á viðkomandi tímabili. Því er í raun um eðlilegan rekstrarkostnað að ræða, 

sem er frádráttarbær frá skatti samkvæmt meginreglu. Þrátt fyrir það eru sérreglur um 

fyrningar í 37. gr. tekjuskattslaga þar sem sérstaklega er mælt fyrir um fyrningar á 

ákveðnu bili fyrir mismunandi tegundir eigna. Reikningshaldslegar afskriftir varanlegra 

fastafjármuna eru því ekki frádráttarbærar frá skattskyldum tekjum, heldur ber að fyrna 

þær með ákveðnum hætti, sem mælt er fyrir um í skattalögum. Því þarf að bæta 

reikningshaldslegum afskriftum varanlegra rekstrarfjármuna við hagnað áður en 

fyrningar þeirra eru dregnar frá eins og sjá má í viðauka 1. Í töflu 2 má sjá 

fyrningarhlutföll eins og þau eru gefin upp í 37. gr. laga um tekjuskatt. 
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Tafla 2. Fyrningarhlutföll úr 37. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 

Eignir Lágmark Hámark 

Skip, skipsbúnaður og fólksbifreiðar 10% 20% 
Loftför og fylgihlutir þeirra 10% 20% 
Verksmiðjuvélar, iðnvélar og tæki 10% 30% 
Skrifstofuáhöld og -tæki 20% 35% 
Aðrar vélar, tæki og bifreiðar 20% 35% 
Íbúðar-, skrifstofu og verslunarhúsnæði 1% 3% 
Verksmiðju- og verkstæðishúsnæði, vörugeymslur o.fl. 3% 6% 
Bryggjur og gróðurhús 6% 8% 
Borholur, raflínur og óvaranlegar vinnubúðir 7,5% 10% 

 

Mismunandi reglur gilda annars vegar um lausafé, svo sem skip, loftför, bifreiðar, 

vélar og tæki og hins vegar um aðrar fyrnanlegar eignir. Fyrningargrunnur lausafjár, 

efstu fimm línur í töflu 2, er, samkvæmt 2. mgr. 36. gr. laga um tekjuskatt, stofnverð 

þess að frádregnum áður fengnum fyrningum en fyrningargrunnur annarra fyrnanlegra 

eigna, neðstu fjórar línur töflu 2, er einungis stofnverð þeirra. Enn fremur má einungis 

fyrna lausafé og mannvirki niður í svokallað niðurlagsverð eignanna, sem nemur 10% af 

stofnverði þeirra samkvæmt 42. gr. laga um tekjuskatt. Af fyrrnefndum reglum, um 

mismunandi fyrningargrunn lausafjár annars vegar og annarra fyrnanlegra varanlegra 

rekstrarfjármuna hins vegar, leiðir að í krónum talið fer fyrning lausafjár lækkandi yfir 

tíma vegna þess að draga þarf áður fengnar fyrningar af stofnverði þeirra til að reikna úr 

fyrningu ársins. Fyrning annarra fyrnanlegra eigna er hins vegar föst að krónutölu ef 

sama fyrningarhlutfalli er beitt á þær út líftíma þeirra. 

Ólíkt reglum reikningshalds, um að afskrifa skuli eign frá þeim tíma sem hún er komin 

í nothæft ástand, hefst fyrningartími fyrnanlegra eigna við byrjun þess rekstrarárs sem 

þær eru fyrst nýttar við tekjuöflun, samkvæmt 34. gr. laga um tekjuskatt. Ef eign er fyrst 

notuð að hausti til þarf því, í reikningshaldi, að hlutfalla fulla ársafskrift með tilliti til 

notkunartíma eignarinnar en í skattalegu tilliti bæri að fyrna hana fullri ársfyrningu óháð 

því að hún hafi einungis aflað tekna hluta úr árinu. Á móti þessu kemur regla í 35. gr. 

sömu laga en samkvæmt henni er ekki heimilt að fyrna eign árið sem nýtingu hennar 

lýkur. Hins vegar bæri að afskrifa í reikningshaldi í hlutfalli við notkunartíma hennar á því 

ári.  
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Vegna mismunandi reglna um fyrningar og afskriftir er skattverð varanlegra 

fastafjármuna og bókfært verð þeirra gjarnan ekki það sama, jafnvel þó svo að 

endurmat hafi ekki farið fram. Af þessu leiðir tímabundinn mismun. Eins og sést í 

viðauka 1 hér aftar er einfaldast að bæta afskriftum við hagnað og draga fyrningar frá til 

að leiða út tekjuskattsstofn félaga. Tekjuskattsskuldbinding sést svo af 

tekjuskattsáhrifum á mismun á skattverði varanlegra rekstrarfjármuna annars vegar og 

bókfærðu virði þeirra hins vegar. Ef skattverð þeirra er lægra en bókfært verð hafa 

fyrningar verið hærri en afskriftir og meira dregið frá tekjum í skattalegu tilliti en í 

bókhaldi. Af því leiðir að skattgreiðslu hefur verið frestað af þeim mun og félagið mun 

þurfa að greiða skatta af mismuninum þegar eign hefur verið að fullu fyrnd en er enn 

afskrifuð í bókum þess. Því leiðir það til hækkunar tekjuskattsskuldbindingar. Að sama 

skapi, ef bókfært verð er hærra en skattverð leiðir tímabundni mismunurinn til lækkunar 

tekjuskattsskuldbindingar eða myndun tekjuskattsinneignar. Það stafar af því að minna 

hefur verið fyrnt og dregið frá skattskyldum tekjum en í bókhaldi félagsins. Viðkomandi 

eign yrði því fyrnd lengur en afskrifuð og með tímanum myndi dæmið snúast við og 

tekjuskattur í framtíðinni lækka vegna þess. 

3.3 Söluhagnaður og -tap og meðferð þeirra í skatti og reikningsskilum 

Af þeirri staðreynd, að skattverð og bókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna er 

ógjarnan það sama, leiðir að við sölu þeirra gegn föstu kaupverði, eða ef notkun þeirra 

er einfaldlega hætt, verður söluhagnaður eða -tap vegna þeirra ekki í öllum tilvikum það 

sama. Í reikningshaldi er öllum lyklum tengdum viðkomandi eign, það er eignalyklinum 

sjálfum og mótreikningi með afskriftum, einfaldlega lokað. Áður en það er gert þarf hins 

vegar að afskrifa eignina fram til söludags, en eins og áður segir má ekki fyrna eign á 

söluári. Komi einhver greiðsla fyrir eignina færist hún eins og aðrar sambærilegar 

greiðslur, til dæmis debit á banka ef greitt er í reiðufé. Það sem eftir stendur er svo fært 

í gegnum rekstrarreikning og getur sú færsla verið hvort heldur sem er í debit – til gjalda 

– eða í kredit – til tekna – eftir efnum og ástæðum hverju sinni (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2011, bls. 534-535). 

Meðferðin í skattframtali er töluvert önnur. Í fyrsta lagi er söluhagnaður eða -tap 

ólíklega sama upphæð og í reikningshaldi eins og þegar hefur verið sagt frá. Vegna 

mismunandi meðferðar og mismunandi upphæða þarf því að draga söluhagnað frá 
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reikningshaldslegum hagnaði eða bæta sölutapi við í skattframtali. Í grunninn er 

söluhagnaður, í skattalegu tilliti, mismunur á söluverði varanlegra rekstrarfjármuna og 

skattverði þeirra, þ.e. stofnverð að frádregnum áður fengnum fyrningum, að fullu 

skattskyldur á söluári samkvæmt 13. gr. laga um tekjuskatt. Þó er heimilt að draga frá 

söluverði beinan kostnað við söluna, svo sem sölulaun bílasala samkvæmt 20. gr. 

laganna. Enn fremur telst sölutap frádráttarbært frá skattstofni ef söluverð er lægra en 

skattverð samkvæmt 2. mgr. 24. gr. Helsta frávikið milli skattareglna og reikningshalds 

er í 14. gr. tekjuskattslaga. Þar er félagi heimilt að fyrna aðrar fyrnanlegar eignir en þær 

seldu um sem nemur söluhagnaðinum eða fresta skattlagningu hans um tvenn áramót 

ef það getur ekki fyrnt aðrar eignir en hyggst afla þeirra á tímabilinu. Þannig má komast 

hjá skattgreiðslu af söluhagnaði fyrnanlegra eigna. Afli félag sér ekki annarra fyrnanlegra 

eigna á tímabilinu og fyrnir þær, sem nemur söluhagnaðinum, ber hins vegar að greiða 

af honum skatt á öðru ári frá sölu eignarinnar með 10% álagi ofan á söluhagnaðinn. Enn 

fremur er þessi heimild háð því skilyrði að yfirfæranleg skattaleg töp fyrri ára, sem 

fjallað verður um síðar, hafi áður verið jöfnuð (lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 
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4 Birgðir 

Birgðir eru eignir sem félag ætlar til endursölu í venjulegum rekstri þess, eru í vinnslu og 

ætlaðar til sölu síðar eða ætlaðar til nota í tengslum við framleiðslu vara eða sölu á 

þjónustu. Við upphaflega skráningu birgða skal skrá þær á kostnaðarverði sem „tekur til 

alls kostnaðar við kaup á birgðum eða áfallins kostnaðar við framleiðslu þeirra. Auk þess 

telst til kostnaðarverðs birgða allur kostnaður við að koma birgðum á núverandi stað og 

í það ástand sem þær eru í“ (RR2, gr. 2.2). Þegar birgðir eru seldar þarf samkvæmt 

jöfnunarreglunni að gjaldfæra kostnaðinn við þær til móts við þær tekjur, sem af sölunni 

stafa. Til eru mismunandi leiðir við mat á þeirri stærð og væri hægt að skrifa um þær 

langan texta. Kostnaðarverð seldra vara er rekstrarkostnaður bæði í reikningshaldi og 

samkvæmt skattareglum og því þjónar nákvæm útskýring á þessu mati ekki tilgangi hér. 

Bæði er hægt að vera með hlaupandi birgðabókhald, sem er í raun tölvukerfi sem færir 

kostnaðarverð seldra vara til gjalda við hverja sölu og heldur utan um birgðir jafnóðum, 

en einnig tímabilsbirgðabókhald. Í tímabilsbirgðahaldi eru birgðir metnar með 

vörutalningum við uppgjör, svo sem um áramót,  og vörukaup, leiðrétt fyrir birgðastöðu 

í upphafi árs og í árslok, færð til gjalda. Rýrnun, svo sem vegna þjófnaðar í verslunum, 

framleiðslugallaðar vörur eða útrunnar eru einnig gjaldfærðar og þannig teknar út úr 

birgðum ef þær reynast óseljanlegar. 

Vegna eðlis birgða gilda sérreglur um þær hvað varðar eignamat, sem sett er fram 

vegna varkárnisreglunnar. Lægraverðsreglan er lögfest í 1. mgr. 33. gr. ársreikningalaga 

en samkvæmt henni skal meta birgðir „á kostnaðarverði eða dagverði, [hvoru] sem 

lægra reynist“. Í reglu reikningsskilaráðs nr. 2 um birgðir er dagverð sagt tákna „yfirleitt 

áætlað söluverð að frádregnum beinum sölukostnaði og kostnaði við að fullgera birgðir, 

þegar svo stendur á. Nákvæmari útfærsla er þó sú að dagverð tákni þá fjárhæð sem er 

miðtalan af þremur stærðum, þ.e. hreinu söluvirði, hreinu söluvirði að frádreginni 

hæfilegri álagningu og endurkaupaverði sambærilegra birgða“ (RR2, gr. 2.21). Þessi regla 

er sett inn þar sem birgðir geta lækkað þannig í verði að við sölu fáist lægra verð fyrir 

þær en upphaflegt kostnaðarverð þeirra. Þetta getur stafað af tískusveiflum en það má 

líka ímynda sér til dæmis vörur tengdar einhverjum atburði, sem lækka í verði eftir 
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atburðinn, og væri ekki hægt að selja að fullu verði eftir hann. Þetta er ef til vill ekki 

sérstakt vandamál ef um fáar stórar vörur er að ræða, svo sem lækningatæki eða 

eitthvað þvíumlíkt, og hægt er að sjá kostnaðarverð hverrar einstakrar vöru á lager við 

hverja sölu. Algengara er hins vegar að kostnaðarverð seldra vara leiði af vörukaupum á 

tímabilinu og breytingu birgða og ef birgðir eru of hátt skráðar væri raunverulegt 

kostnaðarverð seldra vara ekki rétt stærð. Því er um mjög rökrétta og eðlilega reglu að 

ræða. 

Í 73. gr. laga um tekjuskatt er fjallað um framtalsskyldar eignir og í 4. tl. um birgðir. 

Þar segir „[v]örubirgðir verslana og framleiðsluaðila, þar með taldar rekstrarvörubirgðir, 

svo sem hráefni, eldsneyti, veiðarfæri og vörur á framleiðslustigi, skal telja til eignar [á 

skattframtali] á kostnaðar- eða framleiðsluverði eða dagverði í lok reikningsárs, að 

frádregnum afföllum á gölluðum og úreltum vörum. Þó skal heimilt að draga allt að 5% 

frá þannig reiknuðu matsverði“.  Því gilda í raun sömu reglur um birgðir í skattareglum 

og reikningshaldsreglum en samkvæmt 4. tl. 31. gr. laga um tekjuskatt er heimilt að 

gjaldfæra í skattalegu tilliti fyrrnefnda 5% niðurfærslu á brirgðum, sem getið er í 

tilvitnun að ofan. Það ber sem sagt að lækka birgðir í bókhaldi félaga ef dagverð þeirra 

er lægra en kostnaðarverð en ekki er skylda að gera það í skattframtali. Enn fremur er 

félögum heimilt að draga 5% niðurfærslu á birgðum frá skattskyldum tekjum sínum. 

Þannig er í raun verið að fresta skattlagningu þeirrar upphæðar, enda tekjur lækkaðar 

sem nemur niðurfærslunni. Við þetta myndast tímabundinn mismunur og 

tekjuskattsskuldbinding vegna skattáhrifa af þeim mismun. Ef reikningshalds- og 

skattalegt mat á birgðum er eins skapast einungis tímabundinn mismunur vegna 

þessarar skattalegu niðurfærslu. Þá er best að bæta skattalegri niðurfærslu frá fyrra ári 

við hagnað og draga skattalega niðurfærslu miðaða við birgðir í árslok frá, til að ná fram 

nettóáhrifum eins og sést í viðauka 1. Ef niðurfærsla viðkomandi árs er hærri en fyrra árs 

er skattgreiðslu frestað og skuldbinding hækkar, en öfugt ef niðurfærsla fyrra árs er 

hærri en núverandi árs. 
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5 Hlutabréfaeign 

Allnokkur munur er á skattalegri meðferð hlutabréfaeigna og reikningshaldslegri 

meðferð þeirra. Þar sem ekki stafar samningsbundið flæði fjármagns frá hlutafé er illa 

hægt að meta hlutabréfaeign fyrirtækja í öðrum félögum á núvirði við upphaflega 

skráningu þeirra í efnahagsreikning. Því ber, samkvæmt IFRS, að færa þær á gangvirði. 

Mismunandi aðferðum ber að beita eftir því hve mikil áhrif viðkomandi félag getur haft 

á stjórnun þess félags, sem það á í. Hér verður ekki farið yfir samstæðureikningsskil og 

ekki farið í hlutdeildaraðferð, sem beitt er á verulega eignarhluta án þess þó að 

skilyrðum samstæðureikningsskila sé mætt. Þess í stað verður fjallað um almenna 

meðferð á hlutabréfaeignum í bókhaldi félaga, þegar áhrif þeirra á rekstur viðkomandi 

félags eru takmörkuð. Markmiðið er enda helst að draga fram mismunandi meðferð í 

skattalegu tilliti og reikningshaldslegu en ekki að útskýra færslu misstórra eignarhluta á 

eignahlið efnahagsreiknings félaga. 

Sú reikningshaldslega meðferð á hlutabréfaeignum, sem verður skoðuð hér, eru kaup 

á litlum hlut í öðru félagi í þeim tilgangi að fjárfesta en ekki til að ná áhrifum í 

viðkomandi félagi. Almennt viðmið er að ef eignarhlutur félags er undir 20% af hlutafé 

þess félags, sem það fjárfesti í, teljist félagið ekki hafa áhrif á stjórnun þess og stefnu. 

Fari eignarhlutur yfir þau mörk er farið eftir öðrum aðferðum í reikningshaldi. Við kaupin 

þarf að ákveða hvort bréfin eru skammtíma eign (e. trading) eða hvort til stendur að 

eiga þau í nokkurn tíma (e. non-trading). Slík hlutafjáreign er metin á gangvirði og er 

meðferð óinnleysts hagnaðar eða taps, vegna breytinga á gangvirði, mismunandi eftir 

því hvort eign er ætluð til skamms tíma eða lengri tíma. Bréfin eru upphaflega skráð á 

kaupverði og allar breytingar á gangvirði þeirra færðar annað hvort í gegnum 

rekstrarreikning, ef um skammtímaeign er að ræða, eða í gegnum sérstakan reikning 

meðal eigin fjár, ef um langtímaeign er að ræða. Arður og söluhagnaður eða -tap færist 

svo til tekna eða gjalda eftir því sem við á (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, bls. 892-

897). Arður og hagnaður eða tap við sölu hlutafjár myndar því tekjur eða gjöld í 

bókhaldi, sem um leið hafa verið innleyst. Matsbreytingarnar mynda einnig hagnað eða 

tap, eða tekjur og gjöld, en hafa hins vegar ekki verið innleyst. 
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Arðstekjur af hlutabréfum teljast að fullu til skattskyldra tekna hjá félögum 

samkvæmt C lið. 7. gr., sbr. B lið 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Hins vegar þarf í 

raun ekki að greiða af þeim tekjuskatt vegna heimildar í 9. tl. 31. gr. sömu laga en þar er 

heimilað að draga frá tekjum þá upphæð sem ákveðin félög, meðal annarra hlutafélög, 

fá greidda í arð af hlutabréfaeign. Söluhagnaður vegna hlutabréfa telst að sama skapi að 

fullu til skattskyldra tekna á söluári og er mismunur á söluverði þeirra og kaupverði. Líkt 

og með arðstekjur er félögum heimilt samkvæmt tölulið 9.a 31. gr. laganna að draga 

söluhagnaðinn frá tekjum sínum. Þannig er í raun ekki um skattlagningu af 

hlutabréfaeign að ræða, hvorki af þeim tekjum sem stafa beint frá þeim, arðinum, né 

þeim tekjum sem kunna að raungerast við sölu þeirra. Ennfremur er ekki heimilt að 

draga tap af sölu hlutabréfa frá tekjum samkvæmt 2. mgr. 24. gr. sömu laga. Hins vegar 

er heimilað í 5. tl. 31. gr. að draga frá tekjum tap vegna sannanlega tapaðs hlutafjár ef 

viðkomandi félag verður gjaldþrota eða hlutafé er fært niður í kjölfar nauðasamninga. 

Líklega er hægt að gagnálykta út frá þeirri heimild að tap vegna lækkunar á gengi 

hlutabréfa geti ekki talist frádráttarbær rekstrarkostnaður félaga.  

Þá stendur eftir spurningin hvað skuli gera með þær tekjur eða gjöld sem stafa af 

matsbreytingum á hlutafjáreignum í reikningshaldi. Þessari spurningu var reynt að svara 

í meistararitgerð Guðna Björnssonar og færir hann rök fyrir því að tekjur vegna slíkra 

matsbreytinga falli ekki undir tekjuhugtakið í skattalögum og teljist því ekki til 

skattskyldra tekna (Guðni Björnsson, 2012. Skattlagning tekna af matsbreytingum 

eigna. Ritgerð til meistaraprófs í lögfræði við H.R., bls. 70-71.). Í ritgerð sinni er Guðni 

ekki að horfa til áhrifa matslækkunnar og því er ósvarað hvort matslækkun hlutabréfa 

geti talist frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Í 31. gr. laga um tekjuskatt er 

heimilaður frádráttur frá tekjum í atvinnurekstri talinn upp. Matslækkun á fjáreignum er 

ekki talin þar upp og yrði því að teljast rekstrarkostnaðar, „þ.e. þau gjöld sem eiga á 

árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við…“. Þó svo að eflaust 

megi færa rök fyrir því að matslækkun gæti fallið þar undir verður að telja það afar 

ólíklegt þó svo að engar beinar heimildir fyrir því hafi fundist. Það væri undarlegt ef 

hlutabréfaeign hlutafélaga væri algerlega skattfrjáls, vegna fyrrnefndra heimilda til 

frádráttar frá skattskyldum tekjum vegna arðstekna og söluhagnaðar og skattleysis af 

matshækkunum, en hins vegar mætti draga frá tekjum matslækkun fjáreigna. Eins og sjá 

má í viðauka 1 getur þurft að færa allmiklar breytingar við reikningshaldslegan hagnað 
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vegna þessara reglna. Arðstekjur og söluhagnað má draga frá, sölutapi þarf að bæta við 

og taka út færslur vegna matsbreytinga í rekstrarreikningi. 
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6 Viðskiptavild 

Viðskiptavild getur ekki myndast innan félags. Hún verður einungis skráð sem eign við 

kaup á öðru félagi eða rekstri. Viðskiptavild er munurinn á kostnaðarverði við þau kaup 

og þeirra eigna, nettó af skuldum, sem fylgja kaupunum. Viðskiptavild hefur 

ótakmarkaðan líftíma ólíkt mörgum óefnislegum eignum eins og til dæmis einkaleyfum. 

Þar af leiðir að ekki skal afskrifa hana enda ekki hægt að ákvarða þann líftíma, sem 

afskrifa skyldi hana yfir. Í stað afskrifta ber félögum að framkvæma virðisrýrnunarpróf á 

viðskiptavild árlega. Viðskiptavild ásamt eignum, sem henni fylgdu í kaupum á öðrum 

rekstri, eru metin og viðskiptavild færð niður í gegnum rekstrarreikning ef matsverð 

þeirra er lægra en bókfært virði þeirra. Eftir niðurfærslu viðskiptavildar er ekki heimilt 

að hækka hana aftur óháð því hvort matsverð eignanna, sem henni fylgdu, hækkar aftur 

(Kieso, Weygandt, Warfield, 2011, bls. 629-635). Viðskiptavild telst til fyrnanlegra eigna í 

skattalegu tilliti. Samkvæmt 37. gr. laga um tekjuskatt skal fyrna viðskiptavild um 10 – 

20% árlega og er fyrning hennar frádráttarbær frá tekjum rétt eins og fyrningar annarra 

fyrnanlegra eigna. Ef virðisrýrnun á sér ekki stað skapast þar af leiðandi tímabundinn 

mismunur vegna fyrningar viðskiptavildar. Að sama skapi þarf að bæta gjaldfærðri 

niðurfærslu vegna virðisrýrnunar við hagnað, ef hún á sér stað, til að leiðrétta 

tekjuskattsstofn fyrir mismunandi meðferð viðskiptavildar, eins og sjá má í viðauka 1. 
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7 Sérstakar skattareglur 

7.1 Skattaleg meðferð gengismunar 

Færslur á gengismun vegna breytinga á gengi gjaldmiðla í reikningshaldi eru einfaldlega 

færðar gegnum rekstur, til gjalda eða tekna í rekstrarreikningi eftir því sem við á. Í 

lögum um tekjuskatt er hins vegar að finna sérreglu um meðferð gengishagnaðar og -

taps. Samkvæmt 5. tl. 8. gr. og 4. tl. 49. gr. laganna ber að færa gengismun af öllum 

eignum og skuldum með jafnri fjárhæð á þremur árum með því reikningsári meðtöldu, 

sem gengismunurinn fellur til á (lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Þessi regla þarfnast í 

raun lítilla útskýringa. Áhrifin eru þau að draga úr áhrifum af sveiflum í gengi krónunnar 

bæði á félög þar sem ekki kemur að fullu til skattlagningar á gengishagnaði á því ári sem 

hann fellur til en einnig fyrir ríkið þar sem ekki kemur til verulegs gengistaps og þar með 

lægri skattstofns félaga á einu ári í kjölfar gengisfalls krónunnar. Meðferðin er sýnd í 

viðauka 1. Annars vegar eru tveir þriðju hlutar gengismunar viðkomandi árs dregnir frá 

eða þeim bætt við hagnað, eftir því hvort um nettó gengishagnað eða -tap er að ræða. 

Hins vegar þarf að innleysa þriðjung af gengismun síðustu tveggja ára og færist það eins 

eftir því hvort um gengishagnað eða -tap er að ræða. Ef gengishagnaður er til staðar og 

skattgreiðslu af honum er frestað að tveimur þriðju hlutum leiðir það til hækkunar 

tekjuskattsskuldbindingar þar sem greiðslu tekjuskatts af þeim hluta gengishagnaðarins 

er frestað. Ef gengistap er í rekstri félags myndast hins vegar tekjuskattsinneign eða 

lækkun á tekjuskattsskuldbindingu þar sem gengistapið dregst ekki að fullu frá tekjum á 

því ári sem það fellur til. 

7.2 Fyrirframgreiðsla á fjármagnstekjuskatti 

Hlutafélög greiða almennt ekki fjármagnstekjuskatt heldur teljast fjármagnstekjur, eins 

og þær eru skilgreindar í C. lið 7. gr. laga um tekjuskatt, með skattstofni þeirra sbr. 2. tl. 

61. gr. laganna. Fjármagnstekjur renna því inn í tekjuskattsstofn hlutafélaga eins og 

hverjar aðrar tekjur og greiða þau af þeim tekjuskatt (lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Sett hafa verið lög um staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts og samkvæmt þeim ber að 

innheimta staðgreiðslu á tekjuskatti á fjármagnstekjur og skal hún álitin 

bráðabirgðagreiðsla tekjuskatts samkvæmt 1. gr. laganna (lög um staðgreiðslu skatts á 
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fjármagnstekjur nr. 94/1996). Auðveldast er að ímynda sér einfaldan bankareikning 

hlutafélags, sem skilar því ákveðnum vaxtatekjum yfir ákveðið tímabil. Rétt eins og 

þegar einstaklingur fær yfirlit yfir bankareikning er skattur af vaxtatekjum dreginn af 

þeim áður en þeim er bætt við höfuðstól reikningsins.  

Hér er hægt að hugsa sér dæmi um bankareikning sem skilar vaxtatekjum upp á 

10.000 kr. og 2.000 kr. hafa verið teknar af vöxtunum til staðgreiðslu 

fjármagnstekjuskatts. Þetta kallar á sérstaka færslu í bókhaldi þar sem búið er að greiða 

skatt, sem félag er undanþegið að greiða. Til þess að tekjur séu rétt skráðar í bókhaldi 

þarf að færa þær að fullu og er ekki nóg að færa til tekna vexti að frádregnum 

staðgreiddum skatti. Færslan er sýnd á mynd nr. 4. Til þess að tekjur séu rétt skráðar 

þarf að færa fjármagnstekjur í gegnum rekstur og vaxtatekjur að frádregnum skatti á 

handbært fé, í þessu tilfelli. Til þess að færslan stemmi þarf að færa greiddan 

fjármagnstekjuskatt í debet á ógreidda reiknaða skatta eða til eignar á fyrirframgreidda 

skatta. Þetta er gert þar sem í raun er um fyrirframgreiðslu tekjuskatts að ræða. Þegar 

búið er að reikna út tekjuskatt félagsins við framtal skatta mun fyrirframgreiðslan 

dragast frá ógreiddum sköttum ársins. Þessi færsla hefur hvorki áhrif á 

tekjuskattsstofninn né endanlega færslu tekjuskatts. Þess í stað er aðeins um 

fyrirframgreiðslu að ræða, sem færa þarf annars vegar til að tekjur séu rétt fram taldar 

og hins vegar til að tekið sé tillit til fyrirframgreiðslna í lokastöðu 

skammtímaskuldaliðarsins ógreiddra reiknaðra skatta. 

8.000 2.000 10.000

Handbært fé Ógr. reiknaðir skattar Vaxtatekjur

Efnahagsreikningur Rekstrarreikningur

 

Mynd 4. Færsla vaxtatekna að teknu tilliti til fyrirframgreiddra skatta 

7.3 Ófrádráttarbær gjöld 

Í 50. gr. tekjuskattslaga er upptalning á liðum sem ekki geta talist til rekstrarkostnaðar 

og er óheimilt að draga frá tekjum. Samkvæmt 1. tl. greinarinnar er óheimilt að draga 

frá kostnað vegna gjafa, annarra en tækifærisgjafa til starfsmanna og viðskiptavina í 

fríðu. Þó er heimilað í 2. tl. að draga frá kostnað vegna gjafa til ákveðinna aðila; 

kirkjufélaga, viðurkenndrar líknarstarfsemi, menningarmála, stjórnmálaflokka eða 
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vísindalegra rannsóknarstarfa, að því gefnu að fjárhæð þeirra nemi ekki meiru en sem 

nemur 0,5% af hreinum tekjum félags. Enn fremur eru fjársektir eða önnur viðurlög ekki 

frádráttarbær ef þær stafa frá refsiverðum verknaði skattaðilans sjálfs. Skaðabætur 

teljast hins vegar yfirleitt til frádráttarbærs kostnaðar ef þær stafa frá atburði sem 

tengist öflun, tryggingu og viðhaldi eigna (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 303-

304). 3. tl. 50. gr. tekjuskattslaga leggur bann við frádrætti útgreidds arðs frá tekjum 

félaga. Það er enda í fullu samræmi við reikningsskil, þar sem arður er tekinn af 

óráðstöfuðu eigin fé en fer ekki í gegnum rekstrarreikning. Annar ófrádráttarbær 

kostnaður samkvæmt fyrrnefndri lagagrein er kostnaður við bifreiðar, sem starfsmenn 

geta notað til eigin nota, mútur og sá hluti fjármagnskostnaðar vegna fjármögnunarleigu 

fólksbíla sem er umfram heimilar fyrningar af bifreiðinni. Eins og kom fram í kafla 1.3 

fellur útvarpsgjald einnig hér undir. 

Ófrádráttarbær gjöld hafa í sjálfu sér ekki áhrif á færslu tekjuskatts í bókum félaga. 

Áhrif þeirra eru einfaldlega að gjaldfærður tekjuskattur verður hærri sem nemur 

skattaáhrifum af ófrádráttarbærum gjöldum. Því er í raun um ótímabundinn mismun að 

ræða, eins og nefnt var í kafla 1.3. Ef reikningshaldslegur hagnaður í félagi er 100.000 kr. 

en ófrádráttarbær gjöld eru einungis útvarpsgjald, sem í dag er  19.400 kr., og ekki þarf 

að gera aðrar breytingar vegna skattareglna, telst tekjuskattsstofn félagsins vera 

119.400 kr. Ef miðað er við 20% tekjuskatt væri reiknaður tekjuskattur félagsins 22.880 

kr. Þar sem um ófrádráttarbær gjöld er að ræða eru engin áhrif á 

tekjuskattsskuldbindingu. Eini munurinn er skattaáhrif, 23.880 kr. af 19.400 kr. 

ófrádráttarbærum kostnaði, sem bæta þarf við. Ekki er um það að ræða að draga megi 

viðkomandi gjöld frá síðar og því sé um snemmbúna greiðslu skatta að ræða. 

Gjaldfærður tekjuskattur verður hærri en sem nemur tekjuskatti af reikningshaldslegum 

hagnaði og færist til gjalda og mótfærslan til skulda eins og sjá má á mynd 5. 

Hagnaður skv. RR 100.000

Ófrádráttarbær gjöld 19.400 23.880 23.880

Tekjuskattstofn 119.400

x20%

Reiknaður tekjuskattur 23.880

Gjaldfærður TSK Ógr. reiknaðir skattar

Rekstrarreikningur Efnahagur

 

Mynd 5. Áhrif ófrádráttarbærra gjalda 
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7.4 Yfirfæranlegt skattalegt tap 

Ef tap er á rekstri félags kemur ekki til greiðslu tekjuskatts, þar sem skattstofninn er 

neikvæður. Samkvæmt heimild í 8. tl. 31. gr. laga um tekjuskatt er félögum heimilt að 

draga frá tekjum eftirstöðvar skattalegra rekstrartapa síðastliðinna 10 ára. Þessi heimild 

er þó bundin þeim skilyrðum að ekki hafi orðið „veruleg breyting“ á rekstri félagsins eða 

þeirri starfsemi sem það á í (lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Ef tap er á rekstri félags ber 

því að færa í efnahag tekjuskattsinneign vegna yfirfæranlegs taps, að því marki sem talið 

er að félagið muni geta nýtt sér hana (IAS 12:34). Vitanlega er það huglægt mat hve 

mikið félag muni geta nýtt af yfirfæranlegu tapi til frádráttar frá skatti og þar með hve 

mikið skuli eignfæra. Þar skiptir meðal annars máli að greina hvers vegna tapið átti sér 

stað, hvort það stafi frá ákveðnum atburði, t.d. greiðslu skaðabóta, frekar en einfaldlega 

þverrandi markaðshlutdeild eða slæmri stjórnun. Ekki skiptir öllu máli hér hvernig matið 

fer fram og er rétt að taka fram að þrátt fyrir að félag færi ekki tekjuskattsinneign í 

bækur sínar tapar það eftir sem áður ekki rétti sínum til að draga tapið frá í framtíðinni. 

Yfirfæranlegt skattalegt tap helst inni í skattframtali og rétturinn til að nýta það stendur 

alveg óháð færslum í bókhaldi félaga.  

Ákveði félag að skrá tekjuskattsinneign í bækur sínar er færslan gerð þannig að 

skattaáhrif tapsins væru færð til tekna í rekstrarreikning og á móti til eignar. Ákveði 

félag að færa ekki upptekjuskattseign er engin færsla gerð vegna tekjuskatts. Ef félagið 

getur svo innan 10 ára nýtt tapið til frádráttar frá tekjum þyrfti það einfaldlega að gera 

sömu færslu og ef það hefði skráð tekjuskattsinneign árið sem hún myndaðist og 

jafnframt í kjölfarið færslu þar sem eignin er tekin út til að jafna á móti ógreiddum 

reiknuðum sköttum þess árs (Kieso, Weygandt, Warfield, 2011, bls. 1027-1030). Rétt er 

að hafa í huga að ef félag hefur reikningshaldslegan hagnað en tekjuskattsstofn þess er 

eftir sem áður neikvæður er ekki um skattalegt tap að ræða eins og ef um tap af rekstri 

er að ræða. Til gjaldfærslu kæmi á tekjuskatti en hún yrði að fullu vegna hækkunar á 

tekjuskattsskuldbindingu og engin færsla yrði á ógreidda reiknaða skatta. 
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Viðauki 

Hagnaður fyrir skatta ........................................................................  =

Uppsafnaðar afskriftir v.kr. 1/1 ........................................................  ÷

Uppsafnaðar afskriftir v.kr. 31/12 ....................................................  +

Skattaleg 5% niðurfærsla v.kr. 1/1 ....................................................  +

Skattaleg 5% niðurfærsla v.kr. 31/12 ................................................  ÷

Gjaldfærðar eignfærslur ...................................................................  +

Eignfærðar gjaldfærslur ....................................................................  ÷

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna ..............................................  +

Fyrningar varanlegra rekstrarfjármuna .............................................  ÷

Endurmatslækkun varanlegra rekstrarfjármuna ...............................  +

Reikningshaldslegur söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna ....  ÷

Reikningshaldslegt sölutap varanlegra rekstrarfjármuna ................  +

Skattalegur söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna ...................  +

Skattalegt sölutap varanlegra rekstrarfjármuna ...............................  ÷

5% skattaleg niðurfærsla birgða 1/1 ................................................  +

5% skattaleg niðurfærsla birgða 31/12 ............................................  ÷

Frádráttur vegna fenginna arðstekna ...............................................  ÷

Frádráttur vegna söluhagnaðar hlutabréfaeignar ............................  ÷

Sölutap hlutabréfaeignar ..................................................................  +

Matshækkun hlutabréfaeignar .........................................................  ÷

Matslækkun hlutabréfaeignar ..........................................................  +

Fyrning viðskiptavildar ......................................................................  ÷

Virðisrýrnun viðskiptavildar ..............................................................  +

Frestað gengistap ársins  .................................................................  +

Frestaður gengishagnaður ársins .....................................................  ÷

Innleyst gengistap fyrri ára ...............................................................  ÷

Innleystur gengishagnaður fyrri ára .................................................  +

Innleyst yfirfæranlegt skattalegt tap fyrri ára ..................................  ÷

Tekjuskattsstofn ...............................................................................  =

Útleiðsla tekjuskattsstofns frá hagnaði fyrir skatta

 

 


