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Útdráttur 

Á fyrirsvarsmönnum félaga í rekstri hvílir sú skylda að standa skil á greiðslu skatta í 

ríkissjóð. Félög hafa hinar ýmsu heimildir í íslenskri löggjöf til þess að draga frá tekjum 

sínum kostnað sem tengist rekstrinum þ.á.m. vexti af lánum.  

Megintilgangur ritgerðarinnar er að leitast við að svara hvaða lagalegu 

takmarkanir gilda um frádráttarbærni vaxtagjalda þ.á.m. á grundvelli laga um tekjuskatt 

nr. 90/2003 og laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um 

þau hugtök sem tengjast atvinnurekstri og frádráttarbærum kostnaði, ásamt því að fjalla 

um  þær lagareglur sem til staðar eru í innlendri löggjöf er takmarka á einhvern hátt 

heimild félaga í að nýta vaxtakostnað sem frádráttarbær gjöld í reikningsskilum sínum. 

Við túlkun er litið til dóma og úrskurða með það að markmiði að fá betri sýn á þeim 

reglum sem í gildi eru. Einnig er fjallað um ábyrgð stjórnvalda, endurskoðenda og 

stjórnenda félaga þegar kemur að óheimilli nýtingu vaxtafrádráttar í reikningsskilum 

félaga.  

Helsta niðurstaða ritgerðarinnar er sú, að til staðar eru óskýr lagaákvæði er 

takmarka frádráttarbærni vaxtagjalda í kjölfar óeðlilegra lánveitinga þ.á.m. við 

skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna. Inntak tekjuskattslaganna er óskýrt og því 

nauðsynlegt að marka framtíðarstefnu og setja í lögin sérákvæði sem kveður 

afdráttarlaust, hvort og hvenær vaxtagjöld séu frádráttarbær í skattskilum félaga.  
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1. Inngangur 

Atvinnurekstur er einn af meginstoðum íslensks viðskiptalífs og er almennt talið að 

heilbrigt atvinnulíf sé grunnþáttur hagvaxtar og lífskjara í hverju landi. Á 

atvinnurekendum hvílir sú skylda að standa skil á skattgreiðslum í ríkissjóð, en um leið 

lækka eftirstöðvar hagnaðar sem leiðir til ákveðins hvata um að lágmarka skattgreiðslur. 

Á árunum fyrir bankahrunið, sem varð á alþjóðlegri vísu haustið 2008, fóru mörg 

félög í gegnum svonefndar skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna. Í kjölfarið nýttu 

félögin sér meinta heimild í tekjuskattslögum og drógu vaxtakostnað frá í 

reikningsskilum sínum sem leiddi til þess að félögin skiluðu minna fjármagni til ríkissjóðs 

í formi skatta. Eftir að dómur féll í máli nr. 555/2012 (Toyota) er varðaði ólögmæti þess 

að nýta vaxtagjöld við þessar aðstæður hefur Ríkisskattstjóri endurákvarðað skatta 

fjölmargra innlendra félaga. 

 

Verður efnisumfjöllun á þá leið sem hér segir: 

Í öðrum kafla er hugtökunum atvinnurekstur, rekstrarkostnaður og vextir gerð skil. Í 

þeirri umfjöllun er lögð áhersla á að skýra hvenær félag telst stunda atvinnurekstur og í 

kjölfarið er skoðað hvaða kostnað félag í atvinnurekstri megi draga frá í reikningsskilum. 

Því næst er farið yfir skilgreiningu á því hvaða gjöld falla undir vaxtahugtakið.  

Í þriðja kafla er fjallað um frádráttarbærni vaxtagjalda við samruna félaga. 

Samstæðurétturinn er mjög víðfeðmt viðfangsefni og er leitast við að hafa umfjöllunina 

stutta og hnitmiðaða án þess að það bitni um of á efnisinntökum. Fjallað er um þau 

skilyrði sem samruni þarf að uppfylla til að teljast löglegur félagaréttarlega séð og í 

kjölfarið er farið yfir þau atriði sem þurfa að vera til staðar til þess að samruninn falli 

undir að vera skattaréttarlegur. Kynnt er skuldsett yfirtaka og öfugur samruni. Aðferð 

sem íslenskir viðskiptamenn fóru við að kaupa rekstrarfélög á árunum fyrir hrun íslensku 

bankanna. Farið verður yfir hvaða skilyrði félög þurfa að uppfylla við samsköttun og í 

lokin verður farið yfir frumvarp sem taka átti á gjaldfærslu vaxtagjalda í kjölfar 

skuldsettrar yfirtekna og öfugs samruna. 

Í fjórða kafla er umfjöllunarefnið ákvæði tekjuskattslaga nr. 90/2003 sem taka eiga á 

skattasniðgöngu. Meginákvæðið kemur fram í 57. gr. laganna og fjallar það um 
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óvenjuleg viðskipti á milli tengdra aðila. Gert er grein fyrir þeim reglum sem felast í 

ákvæðinu, þ.e.a.s. milliverðlagningu, armslengdarreglu og raunveruleikareglu.  

Í fimmta kafla er farið yfir lán tengd félögum í atvinnustarfsemi og skoðaðar  eru 

lánveitingar til og frá hlutafélögum sem og lán innan félagasamstæðu. Farið er yfir 

skuldsetningu félaga og þær mismunandi leiðir sem í boði eru þegar félög þurfa á 

lánveitingu að halda. Gerð eru skil á þunnri eiginfjármögnun og þeim reglum sem gilda 

þegar félög eru fjármögnuð með óhóflega miklu lánsfjármagni frá tengdum aðila. Farið 

er yfir leiðir sem hægt er að fara til þess að hvetja fyrirtæki til að viðhalda hagkvæmri 

eiginfjárskipan. 

Umfjöllunarefni sjötta kafla eru nýlegir dómar er varða frádráttarbærni vaxtagjalda. 

Þar eru reifaðir Hæstaréttardómur í máli Toyota nr. 555/2012 ásamt Héraðsdómur í 

máli Samherja í máli E-2478/2012. Skattayfirvöld höfðu áður endurákvarðað skatta á 

ofangreind félög vegna vaxtafrádráttar í kjölfar skuldsettrar yfirtöku og öfugs samruna 

og staðfesti dómstólinn endurákvörðunina.  

Í sjöunda kafla er farið yfir eftirlit og ábyrgðaraðila í tengslum við reikningsskil 

hlutafélaga. Skoðað er eftirlit hins opinbera með ársreikningum, auk þess sem fjallað er 

um hvað felist í endurskoðun ársreikninga. Ábyrgð endurskoðenda og stjórnenda er 

könnuð og reifaðir eru dómar þar sem deilt var um ábyrgð endurskoðenda sem höfðu 

komið að skuldsettri yfirtöku og öfugum samruna. Er þar einnig að finna hugleiðingar 

höfundar hvort íslensku lagaákvæðin séu nægilega skýr varðandi frádráttarbærni 

vaxtagjalda eða hvort bæta þurfi lög og reglur á Íslandi, til að skýrt og skilmerkilega fram 

komi að óheimilt er að draga frá vaxtagjöld sem verða til við óvenjulegar aðstæður á 

milli tengdra aðila.  

Í áttunda kafla verða helstu atriði ritgerðarinnar dregin saman og gert grein fyrir 

helstu niðurstöðum.  
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2. Gjöld í atvinnurekstri 

2.1 Atvinnurekstur 

Almennt má skilgreina atvinnurekstur sem sjálfstæða starfsemi, sem stunduð er með 

reglubundnum hætti, í nokkru umfangi sem varir ekki í of skamman tíma og er stunduð í 

hagnaðartilgangi. Til þess að teljast atvinnurekstur þarf starfsemin því að uppfylla þrjú 

ofangreind skilyrði. Ef starfsemin er stunduð af lögaðila þá er sjálfstæðisskilyrðinu 

yfirleitt fullnægt, þar sem að jafnaði er til staðar föst starfsstöð, er tekur á móti 

viðskiptavinum og þar sem rekstraraðilinn ber einhverja ábyrgð gagnvart viðskiptavinum 

og hinu opinbera svo tekin séu dæmi. Starfsemin telst stunduð með reglubundnum 

hætti, ef hún er stunduð samfellt í ekki mjög stuttan tíma og vísa þar með regluleikinn 

og tíminn til umfangs starfseminnar. Hægt er að meta umfang atvinnurekstrar út frá 

fjölda, sem og heildarandvirðis viðskipta er eiga sér stað innan fyrirtækisins, sem og 

fjölda og heildarandvirði þeirra eigna sem notaðar eru við reksturinn. Skoða þarf hvert 

tilvik fyrir sig út frá fyrirliggjandi aðstæðum, en við slíkt mat eru lög nr. 50/1988 um 

virðisaukaskatt höfð til hliðsjónar.1 

Ef starfsemin er sjálfstæð og fer fram með reglubundnum hætti, í nokkru 

umfangi og varir ekki í of skamman tíma, þarf starfsemin jafnframt að hafa 

hagnaðartilgang til þess að teljast atvinnurekstur. Tilgangurinn með rekstrinum er hér 

aðalatriðið en ekki það hvort starfsemin skili virkilega rekstrarafgangi. Þegar skoðað er 

hvort reksturinn sé rekinn með það að markmiði að skila hagnaði eru ytri aðstæður 

kannaðar, þ.á.m. umfang starfseminnar, eignir, fjöldi starfsmanna, menntun 

rekstraraðila o.s.frv.2  

Samkvæmt íslenskum rétti verða skattar einungis lagðir á með lögum sbr. 40. og 

77. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944. Skattamál varða hagsmuni einstaklinga, 

fyrirtækja og hið opinbera að miklu og því er mikilvægt að þær lagareglur sem gilda um 

skattamálefni séu ítarlegar, skýrar og ótvíræðar. Skattalög ber oft að túlka þröngt, en þó 

á þann veg að lögin nái fram tilgangi sínum og markmiðum. Dómstólar hafa þannig rýmri 

hendur til lagatúlkunar þegar um ívilnandi lagareglur innan skattalaga er að ræða, 

                                                      
1 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 226-227 
2 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík 2003. Bls. 24-30 
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jafnvel þó að útkoman geti verið skattgreiðanda í óhag.3 Það er því ekki síður mikilvægt 

þegar skattayfirvöld taka ákvörðun um það hvort atvinnurekstur teljist vera fyrir hendi, 

að samræmis sé gætt milli einstakra ákvarðanna er varða umfangið og regluleikann, svo 

að hliðstæð mál fái sömu afgreiðslu og sambærilega niðurstöðu. Er slík framkvæmd til 

þess fallinn að hvetja skattayfirvöld til þess að sýna varkárni við matið, þannig að 

starfsemi sé ekki skattlögð sem atvinnurekstur nema að öruggt sé að hún fullnægi þeim 

lágmarkskröfum sem gerðar eru.4  

Um atvinnurekstrartekjur er fjallað í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 (hér eftir 

TSL) og kemur fram í 61. gr. hvernig reikna skuli tekjuskattsstofn skattaðila.5 Samkvæmt 

31. gr. TSL samanstendur tekjuskattsstofn lögaðila af tekjum, þ.á.m. hvers konar gæði, 

arð og hagnaðar sem aðilanum hlotnast og metin verður til peningaverðs að teknu tilliti 

til þess frádráttar sem þessum aðilum er heimilaður. Þetta þýðir, að frá heildartekjum af 

atvinnurekstri, er heimilt að draga frá þau heildargjöld sem á árinu ganga til að afla 

teknanna, halda þeim við og tryggja þær.  Í II. kafla TSL er  gerð grein fyrir skattskyldum 

tekjum sbr. 7. gr. TSL þar sem kemur fram að allar tekjur þeirra sem teljast skattskyldir 

hér á landi, eru skattskyldar, nema að þær séu sérstaklega undanskildar í lögunum.  

2.2 Rekstrarkostnaður 

Samkvæmt b- lið 7. gr. TSL er atvinnurekanda skylt að telja fram allar þær tekjur er stafa 

af atvinnurekstrinum en einungis er heimild til þess að draga frá gjöld, sé frádrátturinn 

sérstaklega heimill samkvæmt lögum. Það er undir atvinnurekandanum sjálfum komið 

að taka ákvörðum hvort að hann nýti sér frádráttarheimildina, nema öðruvísi sé mælt 

fyrir samkvæmt einstaka lagagreinum. Þrátt fyrir framangreint er atvinnurekanda ekki 

frjálst að ákveða hvenær frádrátturinn er nýttur, því skylt er að draga gjöld frá tekjum á 

því ári er þau stofnast.6  

Um frádráttarbær gjöld í skattalögunum hefur lengi verið notað hugtakið 

rekstrarkostnaður. Hugtakið kemur fram í fleiri lagabálkum en skattalögum en þó er ekki 

að finna neina sérstaka skilgreiningu í íslenskum lögum hvað teljist vera 

                                                      
3 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 226-227 
4 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“Reykjavík 2003. Bls. 30 
5 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík 2003. Bls. 200 
6 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík 2003. Bls. 196 
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rekstrarkostnaður. Ástæðuna má rekja til þess að merking hugtaksins tekur reglulegum 

breytingum í samræmi við breytta þjóðfélagshætti og viðskiptavenjur og væri það 

vandkvæðum bundið að vera með tíðar lagabreytingar sökum slíkra breytinga.7  

Í 1. tl. 31. gr. TSL er að finna hina almennu frádráttarheimild:  

„Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi 

eða eru tengdar slíkum rekstri má draga:  

   1. Rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær 

og halda þeim við, þar á meðal iðgjöld til öflunar lífeyrisréttinda starfsmanna í lífeyrissjóði sem 

starfa á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, vexti af 

skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum 

þessum, og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera í rekstrinum.“ 

 

Í eldri lögum um tekjuskatt og eignarskatt nr. 68/1971 var gerður áskilnaður um 

að skuldir félags þyrftu að stafa beinlínis af atvinnu samanber orðalagið 

„Rekstarkostnað, þ.e. þau gjöld, sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja 

þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er beinlínis stafa af atvinnu.“ 

Núgildandi orðalag 31. gr. TSL kom fyrst fram í lögum sem tóku við nr. 40/1978 og féll 

þar niður fyrrgreindur áskilnaður.8 Í 1. tl. 31. gr. TSL, samanber. 2. mgr. 29. gr. TSL koma 

fram þau skilyrði sem gjöld þurfa að uppfylla til þess að vera talin frádráttarbær 

rekstrarkostnaður.  

Fyrsta skilyrðið lýtur að stofnun gjaldanna og er það skilyrði sett fram að um sé 

að ræða útgjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna. Hér er verið að vísa til 

þess að ekki er aðeins verið að ræða um þau gjöld sem greidd eru á árinu, heldur einnig 

þau sem stofnað hefur verið til, þó svo að greiðsla þeirra hafi ekki farið fram innan 

ársins. Það skilyrði þarf þó að vera uppfyllt að gagngjald þarf að hafa verið látið í té, 

þ.e.a.s. varan eða þjónustan þarf að hafa verið leyst af hendi til þess að heimild sé til 

frádráttar. Þetta þýðir þó ekki endilega að gjöldin hafi leitt til öflunar tekna á árinu eða 

að til útgjaldanna sé varið tekjum ársins. Með tilvísun 1. mgr. 59. gr. TSL til gjalda sem 

myndast innan ársins er verið að vísa til þess að uppgjör tekjuskattstofns aðila skuli 

miðast við tólf mánaða tímabil. Hér á landi er tekjuárið almennt almanaksárið en 

                                                      
7 Helgi V. Jónsson (1993) „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ Úlfljótur, 4. tbl. Bls. 332 
8 Héraðsdómur í máli nr. E-2478/2012 og Símon Þór Jónsson (2012) „Reglur um frádrátt vaxta“ Sótt 10. 
Október 2013 af www.vi.is/files/2012.01.10-Skattadagur-Simon_1131881890.pdf 



 

18 

skattstjóra er heimilt á grundvelli 60. gr. TSL að samþykkja annað tímabil ef tekjur eru 

óreglulegar.9 

Annað skilyrðið má leiða af orðalaginu að gjöldin eigi að ganga til að afla 

teknanna, og gerir það að skilyrði að á milli rekstrarkostnaðar og tekna sé einhvers 

konar samband eða tengsl. Lögin gera þannig ráð fyrir að sýna þurfi fram á ákveðin 

tengsl á milli tekna og gjalda í rekstrinum. Yfirleitt leikur ekki vafi á því hvaða gjöld eru 

frádráttarbær en vafi vaknar oft þegar um einkaneyslu eigenda er að ræða sem dæmi. 

Útgjöld til fjárfestinga eða eignarmyndunar falla ekki undir frádráttarbæran 

rekstrarkostnað, nema að því leyti sem heimilt er skv. afskriftarreglum er varða 

gjaldfærslu fjárfestinga. Ekki er gerð sérstök krafa um að orsakasamband sé á milli gjalda 

og tekna, þannig að aðeins þau gjöld séu frádráttarbær sem leiði sannanlega til tekna, 

heldur er yfirleitt nóg að efnt hafi verið til gjaldanna í þeim tilgangi að afla tekna. Loks er 

ekki sett skilyrði fyrir frádrætti að gjöldin hafi verið nauðsynleg til tekjuöflunar.10  

Draga má frá tekjum þau gjöld sem eiga að tryggja tekjurnar og halda þeim við. 

Með þessu orðalagi er líklegt að löggjafinn sé að undirstrika að gjöld þurfa ekki að vera 

nauðsynleg til að vera talin frádráttarbær, þar sem slík gjöld lúta að væntanlegum 

tekjum. Þær tekjur sem um ræðir eru tekjur sem eru skattskyldar skv. B-lið 7. gr. TSL 

þ.e.a.s. hinar reglubundnu atvinnurekstrartekjur vegna sölu á vörum og þjónustu.11 Því 

er nóg að kanna hvort gjöldin hafi raunverulega verið stofnuð, hvort gjöldin hafi 

raunverulega verið notuð til öflunar tekna og að gjöldin séu ekki einkakostnaður né 

fjármunakostnaður, þegar athugað er hvort um frádráttarbæran rekstrarkostnað er að 

ræða.12 Í reglugerð nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi, er nánar kveðið á um hvaða kostnaður skuli falla undir ákvæðið um 

frádráttarbæran rekstrarkostnað. 

Sá sem hyggst nýta sér heimild fyrir frádráttarbærni gjalda ber sönnunarbyrgði 

fyrir því að til gjaldanna hafi verið stofnað og er algengast að það sé gert með 

framlagningu reikninga eða annarra fylgiskjala. Allar bókhaldsfærslur verða að vera 

                                                      
9 Helgi V. Jónsson (1993) „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ Úlfljótur, 4. tbl. Bls. 333-
335 og Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 204-205 
10 Helgi V. Jónsson(1993) „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ Úlfljótur, 4. tbl. Bls. 336 
og Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 205-207 
11 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 208-209 
12 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 210 
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reistar á áreiðanlegum og fullnægjandi gögnum sem rekja má til viðskiptanna. Ef þess er 

krafist,  þarf rekstraraðili einnig að geta sýnt fram á að tengsl séu á milli tekna og gjalda, 

líkt og lögin gera ráð fyrir og er oftast auðvelt að sjá það ef starfsemin er skoðuð nánar. 

Strangari kröfur eru gerðar til rekstraraðilans um að hann sýni fram á að ekkert annað 

liggi á bak við útgjöldin en rekstrarleg ákvörðun, ef um er að ræða óvenjuleg gjöld.13  

2.3 Vextir 

Eins og kom fram að ofan má draga frá atvinnurekstrartekjum þau fjármagnsgjöld sem 

nefnd eru í 1. tl. 31. gr. TSL  og þeirra á meðal eru vextir af skuldum.  Nánar er kveðið á 

um frádráttarbærni fjármagnsgjalda í 49. gr. TSL samanber 8. gr. TSL sem fjallar um 

skattskyldu fjármagnstekna. Vaxtahugakið er hvergi skilgreint í TSL en af lögunum má þó 

ráða að hugtakið merkir hvorki hækkun né lækkun á verðmæti eignar eða afborgun á 

höfuðstól, en réttast er þó að skilgreina hugtakið í samræmi við almenna málvenju og 

notkun þess í viðskiptalífinu.14 

Vextir teljast reglubundið endurgjald fyrir lánveitingu á peningum eða annarra 

skuldar, sem ákveðið er fyrirfram fyrir ákveðið tímabil, oftast eitt ár og miðast upphæðin 

við ákveðinn hundraðshluta af fjárhæð lánveitingarinnar eða þeim eftirstöðvum sem 

eftir standa af skuldinni á hverjum tíma.15 Vaxtagjaldahugtakið er töluvert rúmt en í 1. tl. 

1. mgr. 49. gr. TSL segir að hugtakið eigi við um vexti af skuldum, föstum og lausum, þar 

með taldir dráttarvextir. Til vaxtagjalda má telja lántökukostnað, árlegan eða 

tímabundinn fastakostnað, þóknanir, stimpilgjöld og þinglýsingarkostnað af lánum. 

Endurgjaldið fyrir afnot af peningum nefnist því vextir en hins vegar er ekki sett skilyrði 

fyrir því að sjálf vaxtargreiðslan sé í formi peninga og er því heimilt að hún sé í formi 

hvers konar verðmæta.16 

Aðeins er heimilt að gjaldfæra vaxtagreiðslu ef greiðslan stafar af láni eða 

annarri skuld og verður skattaaðilanum að hafa verið skylt að endurgreiða 

peningakröfuna skv. meginreglum kröfuréttar ásamt því að sú greiðsluskylda þarf að 

vera raunveruleg. Við mat á því hvort endurgreiðsluskyldan sé raunveruleg, er m.a. horft 

                                                      
13 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 211 og 
Helgi V. Jónsson(1993) „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ Úlfljótur, 4. tbl. Bls. 337 
14 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 266 
15 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 266 
16 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 267 
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til þess, hvort aðilar hafi gert með sér skriflegan lánasamning. Þá er lánstími, 

tryggingataka fyrir endurgreiðslu og vaxtakjör skoðuð svo fátt eitt sé nefnt. Eðli málsins 

skv. eru gerðar ríkari sönnunarkröfur til aðila máls eftir því sem tengsl þeirra á milli eru 

sterkari. Þannig er viðbúið að ef ekki hefur verið gerður skriflegur samningur milli aðila 

eða ef tengsl á milli kröfuhafa og skuldara eru sterk, að skattayfirvöld synji skattaðila um 

frádrátt vaxtagjalda og horft sé framhjá láninu eða litið á það sem eigið fé.17 

Í 2. mgr. 49. gr. TSL kemur fram að gjöld eru aðeins frádráttarbær að fullu séu 

þau tengd atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi og atvinnurekanda sé ekki heimilt að 

gjaldfæra vaxtagjöld af lánum í rekstri sem tekin eru til þess að fullnægja einkaþörfum. Í 

dómi H. nr. E 2478/2014 Samherja (S) var málatilbúnaður Samherja sá að skýra yrði 31. 

gr. TSL þannig að lagaákvæðið heimilaði lögaðila frádrátt á vaxtagjöldum er koma til í 

tengslum við atvinnurekstur ásamt því að skortur á lagareglum ætti ekki leiða til þess að 

svipta mætti félaginu né öðrum félögum frádráttarbærni vaxtagjalda. Var þannig byggt 

af hálfu S að meginreglan væri sú að engar takmarkanir séu á heimildum til að draga frá 

tekjum sínum þær vaxtatekjur sem tengjast atvinnurekstrinum.18 Dómstólinn féllst ekki 

á þessi rök S og er dómurinn reifaður hér síðar.  

2.4 Ófrádráttarbær rekstrarkostnaður 

Í 50. gr. TSL er talinn upp sá rekstrarkostnaður sem ekki er heimilt að draga frá tekjum af 

atvinnurekstri. Er um að ræða bæði gjöld sem ekki telst rekstrarkostnaður skv. hinni 

almennu skilgreiningu á hugtakinu, en einnig gjöld sem falla undir hugtakið skv. 1. mgr. 

1. tl. 31. gr. TSL en er þó óheimilt að draga frá rekstrartekjum skv. greininni. Greinin 

hefur þó ekki að geyma tæmandi upptalningu á því hvaða gjöld megi ekki telja sem 

rekstrarkostnað og er því ekki hægt að gagnálykta þannig að þau gjöld sem ekki eru talin 

upp í 50. gr. TSL séu almennt frádráttarbær. Hér er um að ræða undantekningu frá þeirri 

reglu að frádráttarbær rekstrarkostnaður er almennt heimill og er því líklegt að þetta 

ákvæði yrði túlkað þröngt af dómsstólum.19  

                                                      
17 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 269 
18 Héraðsdómur í máli nr. E-2478/2012 
19 Helgi V. Jónsson (1993) „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“ Úlfljótur, 4. tbl. Bls. 342 
og Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 306 
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3. Gjaldfærsla vaxtagjalda við samruna. 

Félög sjá oft ákveðinn hag í því að sameinast og ná þannig fram rekstrarhagræði og 

samlegðaráhrifum. Einn möguleikinn á slíkri sameiningu er að félögin fari í gegnum 

félagaréttarlegan samruna, en í bæði hlutafélagalöggjöf og skattalöggjöf má finna reglur 

sem félög þurfa að uppfylla, til þess að allar eignir, skuldir, réttindi og skyldur falli 

saman.  

3.1 Samruni 

Markaðsaðstæður í þjóðfélaginu breytast í sífellu og verða félög að leitast við að aðlaga 

sig að aðstæðum hverju sinni, til þess að halda velli og ná árangri. Með það að markmiði 

reyna félög oft að leita að samstarfi við önnur fyrirtæki, en það geta félög meðal annars 

gert með því að leggja krafta sína saman með samruna. Ástæðan fyrir því að fyrirtæki 

kjósa að láta félög sín renna saman getur verið mismunandi, en oftast er það þó vegna 

þess að með því að leggja fjármagn, þekkingu og krafta félaganna saman er líklegra að 

félögin nái ákjósanlegri árangri í framleiðslu og betri markaðshlutdeild. Af þeim sökum 

er oftast farið í samruna til að freista þess að bæta samkeppnisstöðu sína á markaði en 

eðlilega geta önnur sjónarmið þó legið að baki þ.á.m. skattaleg.20 

Þegar talað er um hugtakið samruna er átt við þegar eitt eða fleiri fyrirtæki eru 

leyst upp með þeim hætti að allar eignir og skuldir þeirra eru færðar yfir til annars 

fyrirtækis sem er starfandi fyrir. Yfirtekna félagið er þá lagt niður og slitið en starfsemi 

þess heldur áfram í því félagi sem tekur yfir og nefnist sú aðgerð óeiginlegur samruni. 

Samruni er einnig notaður þegar fyrirtæki eru leyst upp og eignir og skuldir þeirra eru 

felldar saman og stofnað er nýtt yfirtökufélag. Hið nýja félag tekur við öllum réttindum 

og skyldum yfirteknu félaganna og hefur sá gerningur verið nefndur eiginlegur 

samruni.21 Þetta kemur skýrt fram í 119. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1994 (hér eftir 

HLU). 

 

 

                                                      
20 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 387 
21 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 390-
391 
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„Ákvæði þessa kafla um samruna gilda þegar hlutafélagi er slitið án skuldaskila með þeim hætti 

að félagið er algerlega sameinað öðru hlutafélagi með yfirtöku eigna og skulda (samruni með 

yfirtöku) og þegar tvö eða fleiri hlutafélög renna saman í nýtt hlutafélag (samruni með stofnun 

nýs félags).“ 

 

Til að samruni eigi sér stað í félagaréttarlegum skilningi þurfa allar eignir hins 

yfirtekna félags að flytjast yfir til yfirtökufélagsins og renna þar saman við eignir þess 

síðar nefnda. Ef aðeins hluti af eignunum rennur yfir, getur verið um skiptingu félags að 

ræða en ekki samruna.22  

Ákvörðun um samruna er tekin á hlutahafafundi í hinu yfirtekna félagi samanber 

1. mgr. 124. gr. HLU með þeirri undantekningu sem kemur fram í 129. gr. um að stjórn 

geti tekið ákvörðun í ákveðnum tilvikum. Samkvæmt. 2. mgr. 124. gr. HLU tekur 

félagastjórn í yfirtökufélaginu ákvörðun um samruna, nema ef breyta þarf sem dæmi 

samþykktum, þá kemur það í hlut hluthafafundar að samþykkja ákvörðunina þannig að 

samrunaákvörðunin sé lögmæt. Grundvöllur samrunaákvörðunar er samrunaáætlun 

sem gerð er af félagastjórnum beggja samrunafélaganna samanber 120. gr. HLU Í 

samrunaáætlun koma fram þær upplýsingar er varða veigamestu atriðin í tengslum við 

samrunann sem ber síðan að kynna á hluthafafundi og birta opinberlega í 

Lögbirtingarblaðinu.23 Yfirtekna félaginu telst síðan slitið þegar réttindi og skyldur þess 

renna yfir til yfirtökufélagsins og  skilyrðin sem fram koma í 127. gr. HLU eru uppfyllt.  

Eignir og skuldir hins yfirtekna félags færast yfir til yfirtökufélagsins á bókfærðu verði. 

Öll réttindi og skyldur á milli samrunafélaganna falla innbyrðis niður en samruninn hefur 

ekki áhrif á þau kröfuréttarsambönd sem samrunafélögin voru í við þriðja aðila, að 

undanskyldri þeirri réttarvernd sem lánadrottnar njóta.24 Samruni félaga getur átt sér 

stað með mismunandi hætti. Fyrst má nefna þegar tvö eða fleiri hliðsett félög sameinast 

og félögin sem um ræðir hafa engin eignartengsl sín á milli. Er þá er talað um láréttan 

samruna. Þá nefnist það lóðréttur samruni þegar samruninn tekur til yfir- eða 

undirsettra félaga, eins og þegar móðurfélag tekur yfir dótturfélag.  Lagalega séð er 

                                                      
22 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 392 
23 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 393-
398 
24 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 392-
393 
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ekkert því til fyrirstöðu að dótturfélagið sé yfirtökufélagið og móðurfélaginu sé slitið, en 

í þeim aðstæðum er talað um öfugan samruna. Öfugur samruni er ekki ólöglegur en þó 

þarf ávalt að skoða tengsl samanber 104. gr. HLU.25  

Við samruna halda hluthafar í yfirtökufélaginu hlutabréfum sínum en hluthafar í hinu 

slitna félagi eiga rétt á endurgjaldi fyrir sín bréf. Venjulega er endurgjaldið í formi 

hlutabréfa í yfirtökufélaginu en lögin skylda hins vegar ekki hluthafa til þess að 

samþykkja það endurgjald og er því ekkert til fyrirstöðu að það sé með öðrum hætti, t.d. 

í formi peninga.26 

3.1.1 Skattaréttarlegur samruni.  

Yfirfærsla eigna á milli sjálfstæðra skattaðila á sér stað við samruna og telst afhending 

eignanna því sala auk þess sem sjálfstæðri skattskyldu hins slitna félags telst lokið í 

kjölfar samruna. Samruni þarf fyrst og fremst að vera löglegur félagaréttarlega séð, en 

uppfylli hann ekki 51. gr. TSL, eða ef samrunafélögin óska ekki eftir því að njóta þess 

skattfrelsis sem í greininni felst, telst yfirtökufélagið kaupa allar eignir hins yfirtekna 

félags á markaðsverði. Eftirstöðvar ónýttra rekstrartapa falla einnig niður nema ef um er 

að ræða samruna aðila sem eru samskattaðir skv. 55. gr. TSL. Hluthöfum í hinu slitna 

félagi ber að greiða tekjuskatt af endurgjaldinu fyrir hlutabréf sín í samræmi við gildandi 

lög.27 

Í sumum tilvikum er samruni félaga undanþeginn skatti en slíkt er gert í því skyni 

að auðvelda félögum endurskipulagningu. Um skattfrjálsan samruna er fjallað um í 1. 

mgr. 51. gr. TSL, en í henni segir:  

„Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega sameinað öðru hlutafélagi og hluthafar í 
fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem gagngjald fyrir hlutafé sitt í 
félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir 
þann sem hlutabréfin lét af hendi. Við slíkan samruna hlutafélaga skal það félag, er við tekur, 
taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið var. Ef samruninn 
er ógildir félagaréttarlega séð, verða engin skattréttindi á honum reist“28  

 

Fyrsta skilyrði skattfrjáls samruna er það að hinu yfirtekna félagi skal vera slitið. Allar 

eignir og skuldir ganga inn í annað félag og félagið hættir að vera til. Félaginu skal slitið á 

                                                      
25Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 792-793 
26 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls. 793 
27 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.793-794 
28 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.798 
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hluthafafundi þegar samruninn er samþykktur og tilkynningu um afskráningu skal skila 

til hlutafélagaskrár.29 Annað skilyrðið er að allar eignir og skuldir sem hið yfirtekna félag 

á, þann dag sem samruninn miðast við, skuli yfirfæra yfir til yfirtökufélags. Ekki er því 

heimilt að flytja eignirnar til hluthafa, annars félags, eða annarra utanaðkomandi aðila, 

eða að gefa eftir skuldir, m.a. kröfur á hendur eigendum um ógreidd hlutafjárloforð.30  

Gagngjaldsskilyrðið er þriðja skilyrðið sem sett er fram í ákvæðinu, en endurgjaldið 

sem hluthafar í hinu yfirtekna félagi fá fyrir hlutafé sitt, má eingöngu vera í formi 

hlutabréfa í yfirtökufélaginu og aðeins því félagi. Ef að önnur verðmæti eru látin af hendi 

sem gagngjald, líkt og peningagreiðsla, uppfyllir samruninn ekki skilyrðið um 

skattfrjálsan samruna. Ef svo stendur á að yfirtökufélagið kaupir alla hluti í hinu 

yfirtekna félagi og sameinast því svo í kjölfarið, er í skattframkvæmd litið á að 

endurgjald til hluthafa í hinu yfirtekna félagi sé peningagreiðsla. Algengast er að á slíkar 

aðstæður reyni þegar aðaltilgangur yfirtökufélags er að kaupa frádráttarbært 

rekstrartap.31   

Í Hrd. nr. 143/2009 var tekist á um það hvort gagngjaldsskilyrðið væri uppfyllt við 

samruna Glitnis banka hf. (G) og Framtaks fjárfestingarbanka hf. (F) og hvort um 

algjöran samruna hefði verið að ræða þar sem G tæki við öllum skattaréttarlegum 

réttindum og skyldum F. Málavextir voru þeir að G keypti í desember 2003 alla hluti í F 

af Fjárfestingarfélaginu Straumi hf. (S) og greiddi fyrir með reiðufé. Í janúar 2004 

sameinuðust G og F og fengur eigendur F, sem voru G, aðeins hluti fyrir og töldu þeir því 

gagngjaldsskilyrðið vera uppfyllt. Hið sameinaða félag undir nafni G nýtti jafnframt 

yfirfæranlegt rekstrartap F til frádráttar frá skattskyldum tekjum sínum. Dómurinn taldi 

að beita ætti 1. mgr. 51. gr. TSL á þann veg að tekið væri mið af þeim aðstæðum þegar 

sameining hlutafélaga væri ákveðin en ekki þegar hún kæmi til framkvæmdar.   

Þótti sannað að samruninn hefði verið ákveðinn áður en G keypti allt hlutafé í F gegn 

greiðslu reiðufjár. Var því talið að skilyrðum um algjöran samruna væru ekki uppfyllt og 

G hefði af þeim sökum ekki verið heimilt að nýta yfirfæranlegt rekstartap F til frádráttar 

á skattskyldum tekjum sínum.32  

                                                      
29 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.799 
30 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.799-800 
31 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.800-803 
32 http://www.haestirettur.is/domar?nr=6366 
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Réttaráhrif skattfrjáls samruna eru margvísleg og snerta þau bæði yfirtökufélag og 

hluthafa , sem og hið yfirtekna félag.33 Þegar hið yfirtekna félag yfirfærir allar eignir sínar 

og skuldir, telst það selja eignirnar gegn greiðslu hluta í yfirtökufélaginu. Hér ætti að 

reikna yfirtekna félaginu tekjur eins og þegar um sölu til óskylds aðila væri að ræða, en 

með 51. gr. TSL er ofangreind sala undanþegin skatti. Skilyrðin eins og greinir að ofan er 

að um algera sameiningu eigna og skulda sé að ræða og einnig að um ákveðið gagngjald 

sé að ræða til hluthafa hins yfirtekna félags. Ef samruninn fullnægir þessum skilyrðum 

hafa skiptin ekki í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem eignarhlutann lét af 

hendi.34 Skattskyldu hins yfirtekna félags líkur við slit þess, en þangað til að það gengur í 

gegn ber félaginu að telja fram tekjur sínar og leggja fram ársreikning skv. lögum.35  

Gerð er krafa um ákveðna gerð af endurgjaldi í 51. gr. TSL sem hluthafar í hinu 

yfirtekna félagi fá fyrir eignarhlut sinn. Ef gagngjald er ekki hlutur í yfirtökufélaginu, telst 

hagnaðurinn að fullu til skattskyldra tekna samanber 18. gr. TSL en þar kemur einnig 

fram að kaupverð hlutabréfa, sem skattaðili hefur eignast við samruna hlutafélaga skv. 

51. gr. sömu laga, skal ákvarðast jafnt kaupverði þeirra hlutabréfa er hann lét af hendi. 

Af þessu má dæma að kaupverð eignarhluta hluthafa í hinu yfirtekna félagi skuli haldast 

óbreytt við samruna og er slíkt einfalt í framkvæmd ef skiptin fara fram á nafnverði og 

hluthafar fá jafnmörg bréf í yfirtökufélaginu og þeir áttu í hinu yfirtekna félagi.36  

Í lokamálslið 1. mgr. 51. gr. TSL segir að við samruna hlutafélags skal það félag, er 

við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið 

var. Í þessu felst að yfirtökufélaginu ber að halda áfram að tekjufæra tekjur hins 

yfirtekna félags og gjaldfæra gjöld þess. Yfirtökufélagið gengur þannig inní stöðu hins 

yfirtekna félags og gagnvart skattyfirvöldum er eins og yfirtökufélagið hafi framkvæmt 

reikningsskilin frá upphafi.37 

3.2 Skuldsett yfirtaka og öfugur samruni 

Í byrjun 20. aldar fóru fyrirsvarsmenn íslenskra lögaðila að fara sérstaka leið til þess að 

kaupa fyrirtæki sem þóttu álitleg. Hugmyndafræðin á bakvið þessa aðferð var þó ekki 

fundin upp á Íslandi enda þekkjast dæmi frá seinni hluta nítjándu aldar í Bandaríkjunum 

                                                      
33 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.812 
34 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.812-813 
35 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.814 
36 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.816 
37 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík. Bls.816 
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þar sem sambærileg leið var farin með tilheyrandi gjaldþrotahrinu. Framkvæmdin var 

oftast sú að sá aðili sem hugðist kaupa álitlegt rekstrarfélag, stofnaði sérstakt félag sem 

hafði einungis það hlutverk að kaupa rekstrarfélagið. Hið sérstaka félag var yfirleitt 

stofnað með lágmarkshlutafé sem síðan fékk lán hjá banka eða öðrum lánadrottni fyrir 

afganginum af kaupverðinu. Allt kaupverðið var síðan greitt til eigenda rekstrarfélagsins 

og kom rekstarfélaginu sjálfu því aldrei til góða.38  

Hið sérstaka fjárfestingarfélag var þá orðið eignarlaust og þar að auki mikið skuldsett 

vegna kaupanna en með þessu móti var fjárfestingarfélagið búið að yfirtaka 

rekstrarfélagið. Í kjölfarið var fjárfestingarfélagið og rekstrarfélagið sameinað undir nafni 

þess síðarnefnda, þ.e.a.s. framkvæmdur var öfugur samruni.39 Við samrunann tók 

yfirtökufélagið, þ.e.a.s. rekstarfélagið við öllum skuldum fjárfestingarfélagsins og þar 

með höfðu skuldir rekstarfélagsins aukist, án þess að nokkur eign komi uppá móti. Eina 

eign fjárfestingarfélagsins var eignarhlutur í rekstrarfélaginu sem féll niður við 

samrunann. Hér var óefnislega eignin viðskiptavild færð uppá móti skuldunum  í 

reikningsskilum í því skyni að breiða yfir þá skerðingu sem orðið hafði á eigin fé. Ef slíkt 

hefði ekki verið gert hefði fjárhagstaða þeirra fyrirtækja sem fóru í þessar aðgerðir verið 

mun verri skv. ársreikningi.40 

Af þessum skuldum reiknast eðlilega vextir sem hið sameinaða félag þarf að 

greiða og voru þær vaxtagreiðslur skilgreindar sem frádráttarbær rekstarkostnaður í 

bókhaldi félagsins og leiddi það til lægri skattgreiðslu. Ríkisskattstjóri hefur upp á 

síðkastið haft sambærileg mál  til meðferðar samanber Hæstaréttardóm í máli nr. 

555/2012, Toyota á Íslandi gegn íslenska ríkinu og Héraðsdóm Reykjavíkur í máli nr. E-

2478/2012, Samherji gegn íslenska ríkinu. 

 

 

 

 

                                                      
38 Aðalsteinn Hákonarson (2008) „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ Tíund fréttablað RSK. Bls. 9-12 
39 Aðalsteinn Hákonarson (2008) „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ Tíund fréttablað RSK. Bls. 9-12. 
og athugasemdir með 8. gr. frumvarpi laga nr. 128/2009. 
40 Aðalsteinn Hákonarson (2008) „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ Tíund fréttablað RSK. 
Bls. 9-12 
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Mynd 1: Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni. 
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Samruna ber að tilkynna til Hlutafélagaskrár og þurfa stjórnir félaganna sem sameinast 

að gera samrunaáætlun þar sem m.a. er gert grein fyrir því gagngjaldi sem fæst fyrir 

hlutina í rekstrarfélaginu. Í mörgum tilvikum lýstu stjórnir því yfir að hin öfugi samruni 

myndi ekki skerða hag lánadrottna, en  ljóst er að líkur kröfuhafa mjög skuldsettra félaga 

að fá kröfu sína greidda minnkuðu verulega. Hlutafélagaskrá ber skv. lögum að ganga úr 

skugga um að ákveðin gögn skili sér í tengslum við samrunann og að þau gögn séu 

staðfest af þeim aðilum sem bera hag af. Því er vert að velta fyrir sér hvort það sé 

löglegt að færa skuldir sem hlaupa á milljörðum inn í hlutafélag án þess að nokkur eign 

komi á móti og lýsa því yfir í kjölfarið á opinberum vettvangi að hagur lánadrottna versni 

ekki við samrunann.41  

Skattaleg sjónarmið er koma upp við skuldsettar yfirtökur, varða m.a. hvort forsendur 

fyrir gjaldfærslu vaxtagjalda af láni fjárfestingarfélagsins séu frádráttarbær frá tekjum 

hins sameinaða félags. Ríkisskattstjóri og dómstólar virðast vera á því máli að þar séu 

                                                      
41 Aðalsteinn Hákonarson (2008) „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ Tíund fréttablað RSK. 
Bls. 8-12 
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forsendur fyrir frádrættinum brostnar samanber áðurnefnda dóma í máli Toyota og 

Samherja.42  

3.3 Viðskiptavild 

Með hugtakinu viðskiptavild er átt við þau óefnislegu verðmæti sem fyrirtæki hefur 

keypt og eiga að gefa til kynna hæfi þess til að ávaxta sig betur en gengur og gerist 

meðal annarra fyrirtækja sem starfa á sama markaði. Undir venjulegum kringumstæðum 

er unnt að aðgreina óefnisleg verðmæti frá öðrum eignum félags og selja sérstaklega en 

slíkt á ekki við um viðskiptavild þar sem hún er mismunurinn á heildarvirði fyrirtækis og 

matsvirði eigna þess og skulda. Viðskiptavild er ekki hægt að selja eina og sér heldur 

aðeins sem hluta af heild.43  

Fram kemur í alþjóðlega reikningsskilastaðli IAS 38 um óefnislegar eignir, að óheimilt 

sé að færa viðskiptavild sem myndast innan félags til eignar sem óefnislega eign. Þetta 

þýðir að aðeins megi færa upp viðskiptavild í reikningsskilum ef viðskiptavildin hefur 

verið keypt. Því má velta fyrir sér þegar viðskiptavild er færð upp við skuldsettar 

yfirtökur og öfugan samruna, hvort sá gerningur sé í andstöðu við ákvæði IAS 38. Þrátt 

fyrir það að ekki fylgdu öll innlend félög alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem voru 

innleiddir hérlendis á árunum 2004-2005 þá hafi sum félög fært eignir og þar með með 

eigið fé á hærra verði en innistæða var fyrir og þar með búið til viðskiptavild sem 

byggðist á veikum grunni.44 

3.3.1 Tegundir viðskiptavildar 

Keypt viðskiptavild getur birst í reikningsskilum á þrjá vegu. Í fyrsta lagi þegar eitt félag 

kaupir annað rekstrarfélag og fellir inn í eigin rekstur. Sé kaupverðið hærra en matsverð 

aðgreinanlegra eigna og skulda, er það sem er umfram flokkað og nefnt viðskiptavild. Í 

öðru lagi getur viðskiptavildin einnig birst í samstæðureikningsskilum, þar sem eitt félag 

hefur með kaupum á hlutabréfum í öðru félagi eignast meirihluta og er þá oftast miðað 

við meira en 50% eignaraðild. Loks í þriðja lagi getur viðskiptavild verið fólgin í kaupverði 

                                                      
42 Aðalsteinn Hákonarson (2008) „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ Tíund fréttablað RSK. 
Bls. 12 
43 Stefán Svavarsson (2007) „Um viðskiptavild í fyrirtækjum“ Sótt þann 14. október 2013 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1139308/ 
44 Aðalsteinn Hákonarson (2008) „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ Tíund fréttablað RSK. 
Bls.10 og Aðalsteinn Hákonarson (2009) „Gátu endurskoðendur gert betur“ Tíund fréttablað RSK. Bls. 19 
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á hlutabréfum, þegar um hlutdeildaraðild er að ræða en slíkt á við þegar eignarhald er á 

meira en 20% en minna en 50%.45 

Þegar félag er stofnað með lágmarkshlutafé auk lánsfjár, með það að markmiði að 

kaupa álitlegt rekstrarfélag og sameina þau síðan, verður forsenda fyrir eignfærslu 

viðskiptavildar oft hæpin þar sem fjárfestingarfélagið leggur engar eignir inn í 

samrunann og verða því engin samlegðaráhrif til staðar. Í raun er aðeins verið að 

skuldsetja hið keypta rekstrarfélag, þar sem eftir samrunann hefur ekkert annað gerst 

en að hið gamla rekstrarfélag í nýrri mynd, hefur fært upp viðskiptavildina í sjálfu sér. 

Einnig er vert að benda á að erfitt er að greina í ársreikningum hvort bókfærð 

viðskiptavild er komin til vegna samlegðaráhrifa eða vegna skuldsettrar yfirtöku og 

öfugs samruna.46  

Samkvæmt 33. gr. TSL eru fyrnanlegar eignir, varanlegir rekstrarfjármunir sem 

notaðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri eða í sjálfstæðri starfsemi og rýrna að 

verðmæti við eðlilega notkun eða aldur þ.á.m. viðskiptavild. Fyrningartími keyptrar 

viðskiptavildar hefst við byrjun þess rekstrarárs þegar hún er fyrst nýtt við öflun tekna 

samanber 34. gr. TSL auk þess sem hana ber að fyrna um 10% - 20% á ári hverju. 

3.4 Samsköttun félaga 

Þegar samband tveggja eða fleiri félaga er með þeim hætti, að eitt félag á svo stóran 

hlut í einu eða fleiri félagi að það fer með meirihluta atkvæða í því eða fer með 

raunveruleg yfirráð af öðrum orsökum, er um samstæðu félaga að ræða.47 Þó að félag 

sé hluti af samstæðu er það sjálfstæður skattaðili samanber 1. mgr. 2. gr. TSL en til álita 

geta komið sérstakar reglur um ákveðnar samstæður líkt og reglur um samsköttun 

kveða á um.48 Við samsköttun, skal tekjuskattur af sameiginlegum tekjuskattstofni allra 

hlutafélaga sem taka þátt í samsköttun, lagður á móðurfélagið þó svo að öll félögin beri 

sameiginlega ábyrgð á skattgreiðslum. Ríkisskattstjóra er heimilt að leggja tekjuskatt á 

hvert og eitt félag, óski félögin sérstaklega eftir því samanber 2. málsl. 3. mgr. 55. gr. 

                                                      
45 Stefán Svavarsson (2007) „Um viðskiptavild í fyrirtækjum“ Sótt þann 14. október 2013 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1139308/ 
46 Aðalsteinn Hákonarson (2009) „Uppvakin viðskiptavild“ Tíund fréttablað RSK. Bls. 4-5 
47 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 15-16. 
48 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 222. 
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TSL.49 Heimilt er skv. ákvæðinu að draga tap, sem verður á rekstri eins eða fleiri 

samskattaðra hlutafélaga, frá tekjum hinna félaganna áður en tekjuskattur er 

reiknaður.50 Skilyrði samsköttunar koma fram í 1. mgr. 55. gr. TSL þar sem segir: 

„Skilyrði samsköttunar eru að eigi minna en 90% hlutafjár í dótturfélögum sé í eigu 
móðurfélagsins sem óskar samsköttunar eða annarra dótturfélaga sem einnig taka þátt í 
samsköttuninni. Jafnframt hafi öll hlutafélögin sama reikningsár og eignarhald hafi varað allt 
reikningsárið, nema þegar um nýstofnuð dótturfélög er að ræða eða slit á dótturfélagi. 
Samsköttun skal að lágmarki standa í fimm ár og ef samsköttun er slitið er ekki heimilt að fallast 
á hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá því að henni var slitið.“  

 

Af þessu leiðir að sérhvert félag gerir upp tekjuskatt- og eignarskattstofn sinn en 

við samsköttun eru stofnarnir þó lagðir saman, þannig að ef að félag skilar tapi þá dregst 

það sjálfkrafa frá hagnaði annars félags.51 Til þess að félög geti verið samsköttuð þarf 

eignarhald að hafa varað allt reikningsárið, nema þegar um nýstofnuð dótturfélög er að 

ræða. Í úrskurði YSKN nr. 45/2011 hafði Ríkisskattstjóri neitað félagi um samsköttun á  

þeim grundvelli að móðurfélagið hafði keypt félag af endurskoðunarfyrirtækinu KPMG, 

en enginn rekstur hafði verið í félaginu og taldi Ríkisskattstjóri að framkvæmdin færi í 

bága við 55. gr. TSL. Yfirskattsnefnd taldi einnig sannað að félagið hefði ekki haft neinn 

rekstur með höndum frá því að það var stofnað og þar til það var keypt. Tilgangur 55. gr. 

TSL er sá að koma í veg fyrir kaup á félögum í þeim tilgangi að ná fram skattalegu 

hagræði til nýtingar á uppsöfnuðu rekstrartapi skv. 54. gr. TSL.  

3.5 Frumvarp sem taka átti á vaxtagjöldum 

Á haustþingi 2009 var lagt fram frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins, þar sem lagt var 

til að vaxtagjöld sem færðust á milli félaga við samruna, auk vaxtagjalda af lánum sem 

tekin væru vegna arðgreiðslna, teldust ekki sem frádráttarbær rekstrarkostnaður.52 Í 

athugasemdum sem fylgdu með 8. gr. frumvarpsins kom fram að ein af meginreglum 

skattalaga, þegar skoða ætti hvort að rekstrarkostnaður heimilist sem frádráttarbær 

kostnaður frá skattskyldum tekjum, væri sú að rekstrarkostnaður þurfi að uppfylla þau 

skilyrði sem fram koma í 1. mgr. 31. gr. TSL og vera þess eðlis að kostnaðurinn  gangi til 

                                                      
49 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 224. 
50 55. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.  
51 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík 2003. Bls. 549. 
52 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2010) „Vaxtagjöld af skuldum sem færast yfir við samruna félaga“ Skattkerfi 
atvinnulífsins, Viðskiptaráð Íslands og Samtök atvinnulífsins. Bls. 42 og 8. gr. frumvarps til laga um 
tekjuöflun ríkisins, þingmál nr. 256 á 138. löggjafarþingi 
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að afla teknanna, tryggja þær eða halda þeim við. Í athugasemdum frumvarpsins voru 

jafnframt gerðar tillögur til breytinga á 3. tl. 50. gr. TSL um að leggja skyldi bann við 

frádráttarbærni vaxtagjalda af skuldum sem færðust yfir við skuldsettar yfirtökur og 

öfugan samruna. Þá kom fram í greinargerðinni að rökin fyrir slíkri breytingu væru til 

þess að taka af öll tvímæli um að hlutafélagi væri óheimilt að draga frá tekjum sínum 

kostnað við að kaupa félagið sjálft og að ekki væri heimilt að draga frá skattskyldum 

tekjum kostnað sem félli til, líkt og vaxtagjöld af lánum.53 

Í greinargerðinni kom einnig fram að við skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna 

eru vaxtagjöld vegna lána hins keypta rekstrarfélags tilkomin vegna fjármögnunar á 

yfirtökuviðskiptum. Með þessari fléttu er rekstrarfélaginu gert að greiða stóran hluta 

kaupverðsins í sjálfu sér, það er að segja upphaflegt lán fjárfestingarfélagsins auk vaxta, 

en slíkt er andstætt 104. gr. HLU. Ef nýta á vaxtagjöld sem frádráttarbæran kostnað, 

verða vaxtagjöldin að vera vegna skulda sem tengjast rekstrinum, eða þá þannig að til 

þeirra hafi verið stofnað með það að markmiði að kaupa eignir sem nýtast til 

tekjuöflunar.54 

Frumvarpið var ekki samþykkt á Alþingi en þar með er ekki sagt að sambærilegt 

lagafrumvarp geti ekki komið til sögunnar síðar. Lagafrumvarpið var með það 

alvarlegum ágöllum að ekki þótti unnt að byggja á því við setningu breytingalaga um 

frádráttarbæran rekstrarkostnað. Því er rétt að líta til reglna um þunna eiginfjármögnun 

sem taka þá til fjármagnskostnaðar hvort sem um ræðir lán sem tekin eru vegna 

samruna, til greiðslu arðs eða annarra þarfa.55 

 

 

                                                      
53 Héraðsdómur í máli nr. E-2478/2012 
54 8. gr. frumvarps til laga um tekjuöflun ríkisins, þingmál nr. 256 á 138. Löggjafarþingi. 
55 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2010) „Vaxtagjöld af skuldum sem færast yfir við samruna félaga“ Skattkerfi 
atvinnulífsins, Viðskiptaráð Íslands og Samtök atvinnulífsins. Bls. 42 og 8. gr. frumvarps til laga um 
tekjuöflun ríkisins, þingmál nr. 256 á 138. löggjafarþingi 
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4. Lagaákvæði er varða skattasniðgöngu 

Stór hluti viðskipta á sér oft stað á milli tengdra aðila þ.á.m. innan félaga sem eru í sömu 

samstæðu. Hætta er á því þegar hagsmunatengsl eru til staðar að viðskipti fari ekki fram 

á markaðskjörum. Félög geta séð ákveðið skattalegt hagræði í að ákveða sín á milli 

sérstök viðskiptakjör sem ekki hefðu verið samþykkt á milli tveggja óháðra aðila.56  Í 

íslenskum skattalögum er ekki að finna eitt tiltekið sérákvæði sem tekur á 

frádráttarbærni vaxtagjalda þegar um óeðlilegar lánveitingar er að ræða á milli tengdra 

aðila eða í kjölfar skuldsettra yfirtaka og öfugs samruna,57 verður því að líta til 

neðangreindra reglna. 

 

4.1 Ákvæði 57. gr. TSL.  

Í 1. mgr. 57. gr. TSL er að finna eitt af úrræðum skattyfirvalda til að takast á við 

óvenjulegar ráðstafanir milli tengdra aðila. Í ákvæðinu kemur fram heimild til þess að 

framkvæma tiltekna leiðréttingu á skattframtali aðila og er einkum horft fram hjá 

gerningi eða ráðstöfun. Lagður er skattur á eins og samningur eða ráðstöfun á milli aðila 

hafi aldrei verið gerður.58 Í 1. mgr. 57. gr. TSL er fjallað um óvenjuleg viðskipti í 

fjármálum, í greininni segir:  

„Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega frábrugðinn því sem 
almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra samninga hefðu runnið til 
annars skattaðilans en gera það ekki vegna samningsins, teljast honum til tekna.“ 

 

Í óbirtum úrskurði YSKN nr. 301/2007 kom fram sú afstaða að bersýnilegt væri að 

kjarni ákvæðisins væri að leiðrétta samninga á milli einstaklinga eða félaga sem tengdir 

eru einhverjum böndum, þegar samningarnir eru gerðir í þeim tilgangi að sniðganga 

skatta.59 Meginreglan er sú að það fer ekki í bága við lög að skipuleggja starfsemi 

fyrirtækis, sem og fjármál þess, með það að markmiði að ná fram hagræðingu á 

                                                      
56 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 117-119 
57 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 129. 
58 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 132. 
59 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 133-134. 



 

34 

sköttum. Þær aðgerðir verða þó að byggjast á viðskiptalegum sjónarmiðum og mega 

ekki þjóna þeim eina tilgangi að vera gerðar til að komast hjá skattgreiðslu.60  

4.1.1 Skattasniðganga 

Víða í skattalögunum eru ákvæði sem gefa skattaðilum kost á að velja um mismunandi 

skattlagningu, sem nota má til að ná fram hagræði og kallast sú aðgerð 

skattaskipulagning. Með slíkri aðferð getur skattaðili lágmarkað skatta sína á löglegan 

hátt en ef skattaðili notar hins vegar óþekkta aðferð sem rúmast ekki innan 

lagarammans er um að ræða skattasniðgöngu.61 Þær aðferðir sem skattaðilar notast við 

að komast hjá greiðslu skatta geta verið mismunandi en skattasniðganga sem er í 

andstöðu við skattalögin nefnist skattaundandráttur. Skattaðilar geta notast við 

málamyndagerninga t.d. með því að koma sér saman um lán svo lántakandi geti 

gjaldfært vexti af láni eða rangnefni tekna og eigna, líkt og dulbúnar arðgreiðslur.62  

Þegar svo er farið er álagningargrundvöllurinn ekki réttur og raunveruleikinn ekki í 

samræmi við það sem á sér stað.63 Því hefur verið talið heimilt að líta fram hjá 

ráðstöfunum sem hafa þann eina tilgang að komast hjá því að greiða skatta að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum samanber 57. gr. TSL. Það sem er einkennandi fyrir 

skattasniðgöngu er að oftast er um að ræða ráðstafanir á milli tengdra aðila.64 Hérlendis 

eru í gildi ýmis sérákvæði í skattalögum sem er ætlað að taka á þeim ráðstöfunum sem 

er einungis ætlað að komast hjá skattgreiðslu.65 Sem dæmi um það er þegar félag sér 

skattahagræðingu í því að kaupa félag sem er hætt rekstri en á uppsafnað ónýtt 

rekstrartap. Ákvæðið í  54. gr. TSL setur miklar skorður við því að uppsafnað ónotað tap 

geti nýst til lækkunar á hagnaði yfirtökufélags við samruna. Reglan felur í sér 

undantekningu á 51. gr. TSL að við samruna færist allar skattaréttarlegar skyldur og 

réttindi yfir til yfirtökufélags.  

Skattasniðgönguákvæðið sem greint er frá í 1. mgr. 57. gr. TSL hefur  víðtækt 

gildissvið, þar sem það tekur almennt til fjármála en ekki aðeins til kaupa og sölu eigna 

                                                      
60 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 234. 
61 Ásmundur G. Vilhjálmsson (1996) „Skattaréttur 4“  Reykjavík. Bls. 1112-1113. 
62 Kristján Gunnar Valdimarsson (1999) „Skattasniðganga“ Tímarit lögfræðinga. 3. hefti. Bls.221. 
63 Kristján Gunnar Valdimarsson (1999) „Skattasniðganga“ Tímarit lögfræðinga. 3. hefti. Bls.236. 
64 Kristján Gunnar Valdimarsson (1999) „Skattasniðganga“ Tímarit lögfræðinga. 3. hefti. Bls.238. 
65 Kristján Gunnar Valdimarsson (1999) „Skattasniðganga“ Tímarit lögfræðinga. 3. hefti. Bls.227. 
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líkt og 2. mgr. 57. gr. TSL gerir. Fyrrgreinda ákvæðið veitir heldur ekki skv. orðum sínum 

heimild til leiðréttingar, heldur skal skv. því, ekki leggja skiptin til grundvallar við 

álagningu skatts heldur það sem gerðist í raun.66 Skilyrði þess að skattyfirvöld hafi 

heimild til að beita 1. mgr. 57. gr. TSL  er að sýnt sé fram á að skattaðilar semji um 

fjármál sín á þann hátt sem er verulega frábrugðið því sem almennt gerist í 

sambærilegum viðskiptum á milli ótengdra aðila. Skattyfirvöld bera sönnunarbyrgði og 

skipta tengsl aðila miklu máli við það sönnunarmat. Það hefur því þýðingu við matið 

hvort aðilar máls séu innan sömu samstæðu ásamt þeim rekstrarlegu forsendum sem 

liggja að baki viðskiptunum.67 

Í sambandi við þetta má nefna dóm í máli Vífilfells (V). Málavextir voru þeir að 

hluthafar í V höfðu keypt öll hlutabréf í Fargi hf. (F) og Gamla-Álafossi hf. (G). Sem 

gagngjald fyrir hlutina, lofuðu hluthafar V að greiða ákveðnar skuldir þeirra F og G. Í 

kjölfar greiðsluloforðanna sameinuðust félögin og í framhaldinu gaf V út skuldabréf til 

lánadrottna F og G. Fram kom að með samrunanum hefði V einungis verið að kaupa upp 

ónotað rekstrartap þeirra F og G sem það ætlaði að nýta á móti hagnaði sínum við 

skattskil. Skattyfirvöld litu fram hjá samrunanum við skattálagningu og neituðu V um 

frádráttinn. Talið var fyrir dómstólum að um millileik hefði verið að ræða þegar V keypti 

bréf í F og G. Þegar kaupin væru metin heildstætt yrði að líta svo á að um 

málamyndagerning væri að ræða í skattalegu tilliti og samruninn uppfyllti því ekki 

gagngjaldskilyrðið. Samruninn taldist þó gildur félagaréttarlega séð.68 

Það krefst undirbúnings skattyfirvalda þegar beita á 1. mgr. 57. gr. TSL. 

Undirbúningurinn felst í mikilli gagnaöflun, með tilliti til þess samningssambands sem 

verið er að skoða sem og tengsla þeirra aðila sem kunna að skipta máli. Ekki er 

nægjanleg ástæða til að líta fram hjá skattalegri ráðstöfun, að ákvörðunin hafi einungis 

verið tekin með það að markmiði að lágmarka skattgreiðslur eða með einhvers konar 

skattahagræði að leiðarljósi, ef ráðstöfunin er bindandi í lagalegu tilliti og ekki verulega 

frábrugðin því sem almennt gerist í viðskiptum á milli ótengdra aðila.69  

                                                      
66 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 234. 
67 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 234-235. 
68  H 1999, bls. 568 og H 1999, bls. 592 
69 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
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4.1.2 Milliverðlagsreglan og armslengdarreglan 

Þegar tengdir eða skyldir aðilar, líkt og félagasamstæður, stunda viðskipti getur verið 

tilhneiging til þess að aðilar ákveði verð sín á milli, þannig að þeir öðlist skattalegt 

hagræði. Það verð sem aðilarnir hafa ákveðið er síðar lagt til grundvallar skattlagningar 

og hafa hin ýmsu ríki sett í löggjöf sína sérstök ákvæði sem heimila leiðréttingu á 

skattskilum aðila, þegar viðskipti eru ekki í samræmi við það sem gengur og gerist milli 

óháðra aðila. Í íslenskum lögum er slíka heimild að finna í 57. gr. TSL og er almennt vísað 

til lagagreinarinnar sem almennrar milliverðlagsreglu.70  

Milliverðlagsreglan lýtur að því að finna hið rétta verð á milli tengdra aðila,  svokölluð 

skilmálaleiðrétting og þarf ráðstöfun því að vera gild í skattaréttarlegum skilningi. Við 

leiðréttingu breytast heildartekjur aðila ekki, heldur er skipting tekna eða hagnaðar á 

milli tengdra aðila leiðrétt og hækkun hjá öðrum þýðir því lækkun hjá hinum aðilanum.71 

Milliverðlagsreglur byggja á armslengdarreglum, en í því felst að þeir aðilar sem standa 

að viðskiptunum teljast ekki vera í armslengd þ.e.a.s. ákveðinni fjarlægð frá hvor öðrum 

þannig að tryggt sé að ákvarðanir og viðskipti þeirra séu í samræmi við það sem almennt 

gengur og gerist hjá óháðum aðilum.72 Það er því skilyrði fyrir beitingu 

armslengdarreglunnar að um hagsmunatengsl á milli aðila sé að ræða.  

Þann 1. janúar 2014 bættust við fjórar málsgreinar við 57. gr. TSL. Í þeim er 

skattyfirvöldum veitt heimild til þess að leiðrétta viðskipti lögaðila við fastar 

starfsstöðvar sínar með tilliti til milliverðlagsreglna OECD sem og að leiðrétta viðskipti 

tengdra lögaðila. Auk þess eru tengdir aðilar skilgreindir sbr. 4. mgr. 57. gr. TSL  en þar 

segir: 

„a. þeir eru hluti samstæðu skv. 2. gr. laga nr. 3/2006, um ársreikninga, eða eru undir beinu og/eða 
óbeinu meirihlutaeignarhaldi eða stjórnunarlegum yfirráðum tveggja eða fleiri lögaðila innan 
samstæðu, eða 
   b. meirihlutaeignarhald eins lögaðila yfir öðrum er til staðar samanlagt með beinum og óbeinum 
hætti, eða 
   c. þeir eru beint eða óbeint í meirihlutaeigu eða undir stjórnunarlegum yfirráðum einstaklinga sem 
eru tengdir sifjaréttarlegum böndum, t.d. einstaklinga í hjónabandi eða staðfestri samvist, systkina og 
einstaklinga sem eru skyldir í beinan legg. Sama á við um einstaklinga sem tengjast fjárhagslegum 
böndum í gegnum sameiginleg viðskipti og fjárfestingar.“ 

 

                                                                                                                                                              
Árgangur. Bls. 141. 
70 Garðar Valdimarsson (2000) „Milliverðlagning“ Tímarit lögfræðinga. 2. hefti. Bls. 77. 
71 Garðar Valdimarsson (2000) „Milliverðlagning“ Tímarit lögfræðinga. 2. hefti. Bls. 80. 
72 Garðar Valdimarsson (2000) „Milliverðlagning“ Tímarit lögfræðinga. 2. hefti. Bls. 87. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006003.html#G2


 

37 

Einnig var bætt við skjölunarskyldu á lögaðila þ.e.a.s ef að rekstrartekjur á einu 

reikningsári eða heildareignir í upphafi eða við lok reikningsárs eru yfir einum milljarði 

króna, er lögaðilinn skjölunarskyldur vegna viðskipta við tengda aðila. Með 

skjölunarskyldu skv. 5. mgr. 57. gr. TSL er átt við að lögaðilar skrái upplýsingar um eðli 

og umfang viðskipta við tengda lögaðila, eðli tengsla og grundvöll ákvörðunar um 

milliverð. Aðilinn skal varðveita sérstaklega gögn um viðskipti að þessu tagi, upplýsingar 

um viðskiptaskilmála, veltu, eignir og annað sem kann að hafa þýðingu við 

milliverðlagningu og sýna fram á verð og skilmála í sambærilegum viðskiptum við 

ótengda aðila eða hvernig verðlagningu er háttað með tilliti til leiðbeiningarreglna OECD 

um milliverðlagningu. Í 6. mgr. segir að ráðherra setji með reglugerð nánari ákvæði og 

var reglugerð nr. 1180/2014 um skjölun og milliverðlagningu í viðskiptum tengdra 

lögaðila  birt í lok árs 2014. Reglugerðin inniheldur ákvæði um upplýsingar sem gerðar 

eru kröfur um að séu aðgengilegar og tiltækar á grundvelli skjölunarskyldunnar. 

Í lok árs 2014 var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingar á 

milliverðlagsreglum sem var síðar samþykkt um mitt ár 2015. Með því var felld á brott 

skjölunarskylda innlendra aðila sem eiga einungis viðskipti við tengda aðila sem hafa 

heimilisfesti á Íslandi. Þessir lögaðilar falla þó enn undir milliverðlagsreglurnar þar sem 

viðskipti þeirra þurfa að fara fram á armslengdarkjörum. Ríkisskattstjóri lagðist gegn 

þessum breytingum með þeim rökum að hægt væri að kalla eftir sambærilegum 

upplýsingum á grundvelli almennra ákvæða hvort sem um er að ræða viðskipti við 

innlenda eða erlenda aðila.73 Þannig má segja að 1. mgr. 57. gr. TSL feli ekki einungis í 

sér milliverðlagsreglu samanber dóm Hæstaréttar frá árinu 1997 bls. 602.74 heldur hefur 

einnig verið litið svo á að í ákvæðinu felist heimild skattyfirvalda til leiðréttingar sbr. 

úrskurð Yfirskattsnefndar nr. 150/2006.75 

                                                      
73 Símon Þór Jónsson og Haraldur Birgisson (2015) „Milliverðlagsreglurnar loks tilbúnar?“ Sótt 10. Júlí 
2015 af 
https://is.deloitteresources.com/news/Documents/Vidskiptablad%20Morgunbladsins%2025.06.2015.pdf 
74 Magnús Hreggviðsson og Frjálst Framtak gegn íslenska ríkinu. Magnús hafði greitt fyrir 
hlutafjáraukningu í Frjálsu Framtaki með þremur skuldabréfum sem voru öll vaxtarlaus og óverðtryggð án 
veðs og ábyrgðar. Skattyfirvöld settu útá þetta og snerist málið um heimild til endurálagningar. Í dómi 
Hæstaréttar kom fram að um væri að ræða óvenjuleg viðskipti sbr. 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981, (nú 1. 
mgr. 57. gr. TSL) og var skattyfirvöldum heimilt að meta hvort hlutafjárhækkunin gæti orðið grundvöllur 
skattlagningar.  
75 Í úrskurðinum kom fram að telja yrði að í 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981 (nú 1. mgr. 57. gr. TSL) felist 
heimild til skattalegrar leiðréttingar á óvenjulegum viðskiptum á milli hagsmunatengdra aðila.  
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4.1.3 Raunveruleikareglan 

Vert er að skoða hvort einhver óskráð meginregla sé í gildi í íslenskri löggjöf sem 

heimilar að litið sé fram hjá öllum þeim ráðstöfunum og samningum sem skattaðilar 

gera sín á milli, ef á bak við slíkar ráðstafanir liggja ekki raunhæfar rekstrarlegar 

forsendur og tilgangurinn er aðeins sá að sniðganga skatta.76 Þegar betur er að gáð, þá 

snýst álitaefnið ekki um það fyrst og fremst hvort skattalagningarheimild sé fyrir hendi 

heldur hvort sú staðreyndarlýsing sem verið er að skoða,  falli undir efnisákvæði 

tiltekinnar greinar skattalaga. Líkt og í Vífilfellsmálinu, þá samræmdist samruninn ekki 

ákvæði TSL um skattfrjálsan samruna, þá á sú grein laganna ekki við, og því skiptir ekki 

máli hvað aðilar máls kunna að hafa nefnt í samningum.77  

Í tengslum við frádráttarbæran rekstrarkostnað samanber 31. gr. TSL, ef skattaðili 

telur sig hafa útgjöld sem heimila frádráttarbæran kostnað frá tekjum, þá skiptir öllu 

máli hvaða raunverulegar ástæður liggja að baki þeim samningi sem frádráttarheimildin 

er byggð á. Ef samningurinn á alls ekki að koma til framkvæmda milli aðila og um 

málamyndagerning að ræða, er líklegt að 31. gr. TSL. eigi ekki við.78 Raunveruleikareglan 

er til í íslenskum rétti en viðfangsefni hennar er að kanna hvort tiltekin atvikalýsing sem 

gefin er upp, verði felld undir efnisákvæði viðkomandi skattalaga. Ef við nánari skoðun 

sé niðurstaðan sú að uppgefin atvikalýsing sé í engu samræmi við raunveruleikann eða 

hún sé mjög frábrugðin því sem tíðkast í sambærilegum viðskiptum, er ekki sjálfgefið að 

hún verði felld undir umbeðið efnisákvæði viðkomandi skattalaga. Ef slík regla væri ekki 

í gildi, gætu skattaðilar haft það talsvert á valdi sínu, hvort þeir stæðu skil á skatti yfir 

höfuð og þá einnig hversu háum.79  

Raunveruleikareglan gildir einkum þegar sá raunveruleiki sem liggur að baki 

löggerningnum eða ráðstöfun, er ekki sá sami og sá sem tiltekið lagaákvæði viðkomandi 

                                                      
76 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 237. 
77 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 237. 
78 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 237. 
79 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 238. 
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skattalaga miðar að80 samanber úrskurð Yfirskattsnefndar nr.  296/2006 sem fjallaði um 

lán hluthafa til einkahlutafélags.81  

Ef grunur vaknar að ekki sé allt með felldu og atvik máls leiða í ljós að eini 

tilgangurinn með ráðstöfuninni sé sá að sniðganga skatta auk þess sem engar 

rekstrarlegar forsendur liggja að baki gerningnum, þá þarf að skoða tengsl aðila. Því 

sterkari sem tengsl eru á milli aðila máls, því líklegra er að raunverulega efni hennar 

skipti ekki máli á milli aðilanna sjálfra. Kunna því allar óeðlilegar ráðstafanir milli tengdra 

aðila, þ.á.m. samstæðufyrirtækja, að vekja slíkan grun.82 Í Hæstaréttardómi í máli nr. 

321/2005, var kveðið á um beitingu raunveruleikareglunnar. Málavextir voru þeir að 

árið 1993, var ákveðið á hluthafafundi hjá Sundargörðum hf. að hækka hlutafé í félaginu 

með útgáfu jöfnunarhlutabréfa og lækka síðan hlutaféð aftur í kjölfarið. Stjórn félagsins 

ákvað að lækkunarfjárhæðin yrði greidd hluthöfum í formi skuldabréfa, sem voru vaxta- 

og afborgunarlaus til 12. ára. Félagið gjaldfærði árleg afföll af bréfunum í 

rekstrarreikningi sínum auk þess sem það skuldfærði þau í ársreikningi. Taka skal fram 

að allir hluthafar í félaginu tengdust fjölskylduböndum.83 

Niðurstaða dómsins var sú að afföll af skuldabréfunum hefðu ekki geta talist sem 

kostnaður við að afla eða ávaxta fé til reksturs félagsins sbr. 1. tl. 1. mgr. 31. gr. TSL 

heldur hefði verið um að ræða útgjöld, sem leiddu af því að losa út fé til hluthafanna. 

Afföllin töldust því falla utan við þá heimild sem lögin setja um frádráttarbærni gjalda.  

Einnig taldi dómstólinn að sú ráðstöfun, að greiða lækkun hlutafjárins með 

skuldabréfum, væri verulega frábrugðin því sem almennt gerðist í slíkum viðskiptum á 

milli óskyldra aðila. Tilgangurinn með þessu hafi fyrst og fremst verið að öðlast 

skattalegan ávinning og því hefði skattstjóra verið heimilt að skerast í leikinn á grundvelli 

                                                      
80 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska Bókmenntafélag. Bls. 
238. 
81 Hluthafinn hafði lánað félaginu upphæð sem samsvaraði arðgreiðslum til hans að frádregnum 
fjármagnstekjuskatti. Hluthafinn bar því fyrir sig að samkomulag hafi verið gert um að hann skyldi lána 
félaginu strax andvirði arðgreiðslunnar eftir að hafa greitt fjármagnstekjuskatt.  Yfirskattsnefnd taldi að 
ekki hefði verið sýnt fram á að um lánveitingu hefði verið að ræða og því töldust vextir af hinu umrædda 
láni ekki til frádráttarbærs rekstrarkostnaðar skv. 1. tl. 1. mgr. 31. gr. TSL.  
82 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 149. 
83 Hrd. 321/2005 
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raunveruleikareglunnar sbr. 1. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981 samanber 1. mgr. 57. gr. 

laga nr. 90/2003.84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
84 Hrd. 321/2005 
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5. Lán hlutafélaga 

Vert er skoða þá lánamöguleika sem eru í boði fyrir þau félög sem hafa þörf fyrir lánsfé. 

Þegar taka á lán þá eru ýmsar reglur til staðar sem þarf að skoða sem varða lán til og frá 

félögum, einnig lán innan samstæðu og þá sérstaklega ef lánið er veitt af tengdum aðila.  

5.1 Lánareglan í 104. gr. hlutafélagalaganna 

Meginreglan um lán kemur fram í 1. mgr. 104. gr. HLU, en þar segir að hlutafélagi sé 

hvorki heimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdarstjórum félagsins 

eða móðurfélags, þess lán né setja tryggingar fyrir þá. Einkahlutafélag getur verið 

móðurfélag hlutafélags og tekur ákvæðið því einnig til ofangreindra aðila í 

einkahlutafélaginu ef slíkt er til staðar.  Bannið við lánum sem hér kemur fram nær þó 

ekki til lána móðurfélagsins til hluthafa, stjórnarmanna, framkvæmdarstjóra og tengdra 

aðila í dótturfélaginu. Með þessari reglu gætu hluthafar sem eiga hlut í báðum 

félögunum komist fram hjá banninu.85  

Ástæðan fyrir setningu þessarar reglu er sú að lán til stjórnenda eru almennt ekki 

talin til framdráttar á rekstri félags og geta orðið til þess að lántakandinn hagnist á 

kostnað félagsins og/eða lánadrottna þess. Einnig er talin sérstök áhætta á slíkri lántöku 

því ákvarðanir um lán og tryggingar til þessara aðila séu teknar gagnrýnislítið og líklegar 

til að vera veittar án fullnægjandi athugunnar. Ákvæðið nær til lána og annarra 

tryggingagerninga, en með lánum er fyrst og fremst átt við peningalán eða ígildi þeirra.86  

Í 2. mgr. 104. gr. HLU kemur fram að hlutafélag má ekki veita lán til að fjármagna 

kaup á hlutum í félaginu eða móðurfélagi þess hvort sem móðurfélagið er hlutafélag eða 

einkahlutafélag. Hlutafélag má heldur ekki leggja fram fé né setja tryggingu í tengslum 

við slík kaup. Ákvæðið á ekki við um kaup starfsmanna félagsins eða tengds félags á 

hlutum.  Með þessu ákvæði er lagt bann við fjármögnun félags á kaupum á hlutabréfum 

í því sjálfu eða móðurfélagi þess, en ekki þykir eðlilegt að félagið fjármagni kaup annarra 

á hlutum í sjálfu sér. Það gæti leitt til þess að lántakandinn hagnist óréttmætilega á 

kostnað félagsins. Samkvæmt ákvæðinu er einnig sett bann við því að hlutafélag setji 

                                                      
85 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 102- 103. 
86 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 102- 103. 
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tryggingu í tengslum við kaupin, svo lántakandinn fái t.d. lán í banka til að kaupa bréfin, 

gegn því að setja tryggingu. Hlutafélag getur því ekki fjármagnað eigin yfirtöku, né 

heldur með fjármunum eða tryggingu frá dótturfélagi.87 

Bannið tekur ekki til lána sem dótturfélag veitir móðurfélaginu eða þeim 

tryggingum sem dótturfélagið setur fyrir skuldbindingum móðurfélagsins,  þar af 

leiðandi má dótturfélagið veita móðurfélaginu lán eða setja tryggingar, en þó ekki til að 

fjármagna kaup á hlutum í því. Einnig verður að gæta þess að slík ráðstöfun sé 

forsvaranleg.88  

Hafi félagið innt af hendi greiðslur í tengslum við ráðstafanir sem ganga gegn 1. 

og 2. mgr. 104. gr. HLU, ber að endurgreiða féð ásamt dráttarvöxtum samanber 4. mgr. 

104. gr. sömu laga. Ef ekki er unnt að endurgreiða féð eða afturkalla tryggingu eru þeir 

sem gerðu eða framkvæmdu ráðstafanirnar skv. 1. og 2. mgr. ábyrgir fyrir tapi félagsins 

sbr. 5. mgr. 104. gr. HLU. Í 1. mgr. 76. gr. sömu laga kemur fram að félagastjórn, 

framkvæmdastjóri og aðrir þeir er hafa heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins 

mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem eru fallnar til þess að afla ákveðnum 

hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins. 

Hér er gerð sú krafa að ákvarðanatökur séu byggðar á því mati hvað sé félaginu fyrir 

bestu.  

Í Hrd. 385/2007 (Baugsmálið) var J forstjóri Baugs (B) ákærður fyrir að hafa 

staðið fyrir því að B lánaði fjárfestingarfélaginu Glaumi ehf. (G), 100.000.000 kr. þann 

20. ágúst 1999 til þess að G gæti efnt áskrift að hlutum sem G hafði skráð sig fyrir við 

hlutafjárútboð í B. B mun hafa greitt af tékkareikningi sínum og í bókhaldi B var 

fjárhæðin færð B til eignar á viðskiptamannareikningi G. J kvað skýringu vera á þessu en 

hún snérist um að greiðslan hafi tengst viðskiptum á milli B og NRP ehf. (N) og hafi snúið 

að öflun sérleyfa. Til að tryggja B ákveðin sérleyfi sem N var rétthafi fyrir, sömdu þeir um 

að N fengi að kaupa hlut í B. 

G hafi verið milliliður í þessum viðskiptum, sem síðar hafi selt hluti sína til N og N 

borgað fyrir þá með millifærslum inná B. Ákæruvaldinu þótti sannað að skýringar J áttu 

                                                      
87 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 104. 
88 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 106. 
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sér stöð í gögnum en það breytti engu að B greiddi fjárhæð til að efna skuldbindingu G 

og með þeirri aðgerð var 2. mgr. 104 gr. HLU brotin þar sem lánað var fyrir kaupum á 

hlutum í félaginu sjálfu, en greinin tekur ekki tillit til hvort sérstakar ástæður búi að baki 

henni eða hvort hlutafélagið sjálft kunni að njóta góðs af slíkum ráðstöfum.89 

J var einnig sakaður um að hafa látið B veita G, sem átti þá hlut í B, lán að 

fjárhæð 100.000.000 kr. þann 18. maí 2001. B millifærði upphæðina inn á reikning G og 

var fjárhæðin færð félaginu til eignar á viðskiptamannareikningi G. Í bókhaldsskjali sem 

fylgdi láninu kom fram að G var ætlað að borga lánið til baka ásamt vöxtum og álagi. J 

kom fram með þá skýringu að B hafi í maí 2001 fengið lán hjá fjárfestingarbanka í 

tengslum við kaup á hlut í veitingarhúsakeðju. Féð mun hafa verið látið ganga áfram til  

G til þess að láta þá taka á sig áhættuna af þeim viðskiptum. Viðskiptin hafi síðar gengið 

illa og G hafi selt B hlut sinn á lægra verði. Ákæruvaldið hélt því fram að ofangreind atvik 

breyttu því ekki að B hafi lánað hluthafa sínum og ekkert bendi annað til að slíkt hafi 

verið gert með áskilnaði um endurgreiðslu lánsfjárhæðinnar.90  

Hæstiréttur benti á að talið var að J hafi brotið bæði 1. og 2.  mgr. 104. gr. HLU 

en í 104. gr. HLU er lagt bann við tilteknum athöfnum hlutafélags en ekki einstaklings. 

Samkvæmt 2. tl. 153. gr. HLU varðar það sektum eða fangelsi allt að tveimur árum að 

brjóta vísvitandi gegn ákvæðum hlutafélagalaganna um lán eða tryggingu handa 

hluthöfum. Dómstólinn taldi að verulegur brestur væri á þeirri refsiheimild sem fram 

kemur í 104. gr. svo að hægt sé að dæma einstakling á grundvelli hennar. Af þeirri 

ástæðu og með vísan í 69. gr. stjórnarskrár íslenska lýðveldisins nr. 33/1944 sem kveður 

á um að engum skuli gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem 

var refsiverð skv. lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað, varð dómstólinn að vísa 

málinu frá dómi.91  

5.2 Lánveitingar hluthafa til hlutafélags 

Í íslenskum lögum er ekki að finna ákvæði um að hluthafa sé óheimilt að lána hlutafélagi 

fjármagn. Samkvæmt 104. gr. HLU eru lán frá hlutafélagi til hluthafa óheimil en 

samningur um lán frá hlutahafa til hlutafélags er fullkomlega heimill. 

                                                      
89 Hrd.385/2007. 
90 Hrd.385/2007. 
91 Hrd.385/2007. 
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Ef vextir eru óeðlilega háir miðað við það sem gengur og gerist í hliðstæðum 

viðskiptum á milli ótengdra aðila, getur lánveitandi þó átt í hættu á að litið verði á 

greiðsluna sem arð í stað vaxta. Þessu til stuðnings má benda á úrskurð 

Yfirskattsnefndar nr. 220/2002, þar sem B ehf. skuldaði aðaleiganda sínum fé vegna 

tveggja lána. Skattstjóri endurákvarðaði skatta á félagið og felldi niður vaxtagjöld af 

lánunum með þá skýringu að um væri að ræða óvenjuleg viðskipti í fjármálum sem færu 

í bága við lög. Hann hélt því fram að um væri að ræða hlutafjárframlag en ekki 

arðgreiðslu. B ehf. kærði endurálagninguna til Yfirskattsnefndar sem felldi niðurstöðu 

skattstjóra úr gildi þar sem taldist vera sannað að lánin höfðu verið veitt með 

viðskiptalegum tilgangi.Tekið var fram að hluthöfum væri ekki óheimilt að veita 

hlutafélögum sem þeir ættu hlut í lán sem væri síðan greitt til baka með vöxtum.92 

5.3 Lán innan félaga í samstæðu 

Félögum er heimilt að lána sín á milli, svo kölluð samstæðulán, með þeirri 

undantekningu sem fram kemur í 6. mgr. 104. gr. HLU, sem kveður á um að dótturfélag 

megi veita lán til móðurfélags en þó ekki til að fjármagna kaup á hlutum í því. Einnig er 

1. mgr. 104. gr. sömu laga því ekki til fyrirstöðu að móðurfélagið geti veitt dótturfélagi 

lán.93 Lánin milli samstæðufélaganna verða þó að vera forsvaranleg og mega ekki fara í 

bága við 57. gr. TSL þar sem fjallað er um óvenjuleg skipti í fjármálum á milli tengdra 

aðila.  

5.4 Skuldsetning félags 

Hlutafélög hafa yfir að ráða eigin fé, sem er upphafleg framlög hluthafa auk síðari 

hagnaðar að frádregnu tapi, og einnig lánsfé sem eru skuldir félagsins. Lánadrottinn á 

rétt á vöxtum af kröfu sinni á hendur félaginu og þ.a.l á hendur yfirtökufélags ef um 

samruna er að ræða. Fjallað er um lántöku hlutafélaga í VI. kafla hlutafélagalaganna nr. 

2/1995.  

Tengd félög geta í mörgum tilvikum haft rekstrarlega hagsmuni af því að yfirfærsla á 

fjármunum á milli þeirra sé í formi lánsfjármagns frekar en hlutafjáraukningar, án þess 

að litið sé til skattasjónarmiða. Sem dæmi má nefna ef fjármagnsþörfin er tímabundin, 

                                                      
92 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003) „Skattur á fyrirtæki“ Reykjavík 2003. Bls. 586. 
93 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 102-106. 
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þá kemur fjárveiting í formi lánveitingar í veg fyrir að fjármagnið lokist inní félaginu líkt 

og ef um hlutafjárframlag væri að ræða. Einnig getur lántaka hjá tengdum aðila verið 

skynsamlegri líkt og þegar móðurfélag lánar dótturfélagi, því þá getur móðurfélagið að 

öllum líkindum haft stjórnunarleg áhrif í dótturfélaginu og með því aukið 

heildarverðmæti samstæðunnar. Geta því margvíslegar ástæður legið að baki 

lánveitinga á milli félaga í samstæðu og geta sumar þeirra verið eðlilegar en á sama tíma 

annars eðlis heldur en ef þær væru á milli ótengdra aðila og því er tilgangurinn með 

skuldsetningu ekki alltaf sú að komast hjá því að greiða skatta, með því að greiða frekar 

vaxtagjöld í stað arðs.94  

Mikilvægt er að það sé á hreinu hvort greiðslur til félags sé hlutafjárframlag eða 

lánsfjármagn og þar af leiðandi hvort endurgjaldið sé greiddur arður eða vaxtagjöld sem 

eru frádráttarbær frá tekjum samanber 1. mgr. 31. gr. TSL að tilteknum skilyrðum 

uppfylltum. 

5.4.1 Mismunandi tegundir lána 

Talsverður munur er á réttarstöðu hluthafa og lánveitanda en 45 - 46. gr. VI. kafla. HLU 

er ætlað að gefa kost á því að þessi munur sé aðeins minnkaður með því að auka réttindi 

lánveitanda og í sumum tilvikum að auðvelda þannig lánagreiðslu til félagsins.95 

5.4.1.1 Breytanleg skuldabréf 

Fjallað eru um breytanleg skuldabréf í 47 - 49. gr. HLU. Breytanleg skuldabréf hafa þann 

eiginleika að lánveitandi hefur rétt til þess að breyta kröfu sinni á hendur félaginu vegna 

skuldabréfaláns, í hluti í félaginu í stað beinnar greiðslu. Í 4. mgr. 47. gr. HLU kemur fram 

að ekki megi breyta skuldabréfum í hlutafé nema að fullt nafnverð komi í staðinn nema 

mismunurinn sé greiddur félaginu eða jafnaður með frjálsu eigin fé. Með þessu ákvæði 

er verið að koma í veg fyrir að greiðsla fyrir hlutinn sé lægri en nafnverð hans. 

Breytanleg skuldabréf hafa verið í notkun hérlendis en helst hefur verið stofnað til þeirra 

til þess að reyna að koma rekstri sem gengur illa aftur á lappirnar. Lánveitandinn er hins 

                                                      
94 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 119. 
95 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 209. 
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vegar ekki skyldugur til að breyta kröfu sinni í hluti, heldur er aðeins um heimild að 

ræða. 96 

Líklegra er að hann nýti þessa heimild ef rekstur félags gengur vel, þar sem 

skiptin fara þá yfir á því gengi sem var í gildi þegar til lánsins var stofnað en ef reksturinn 

gengur illa, má gera ráð fyrir að lánveitandinn vilji halda kröfu sinni ásamt því að fá 

greidda vexti.97 

5.4.1.2 Arðgefandi skuldabréf 

Um arðgefandi skuldabréf er kveðið á í 50. gr. HLU en þar segir að hluthafafundur eða 

félagastjórn geti að fenginni heimild frá hluthafafundi ákveðið að taka lán gegn 

skuldabréfum með vöxtum sem miðast að öllu leyti, eða að hluta við þann arð sem 

greiddur er hluthöfum. Hér er um venjulegan rekstrarkostnað að ræða sem er 

frádráttarbær frá tekjum samanber 31.  gr. TSL. Í 50. gr. HLU er sérstaklega tekið fram að 

gæta skal ákvæða laga og fyrirmæla um vaxtaákvarðanir, en í lögum um vexti og 

verðtryggingu nr. 38/2001 er kveðið á um frelsi samningsaðila til að ákveða vexti sín á 

milli. 

5.4.1.3 Áskriftarréttindi 

Algengt er erlendis að hlutafélög gefi út skuldaviðurkenningu vegna greiddrar fjárhæðar 

og veitir slík skuldaviðurkenning rétthafa hennar heimild til þess að skrá sig fyrir hlutum 

í félaginu við næstkomandi hlutafjárhækkun á því tiltekna verði. Hér er aðeins um 

heimild að ræða og því er rétthafanum ekki skylt að skrá sig fyrir hlutafé heldur getur 

hann haldið sig að skuldaviðurkenningunni. Ákvæði 45 - 46. gr. HLU hafa að geyma 

sambærileg réttindi sem nefnast áskriftarréttindi. Með útgáfu áskriftarréttinda geta 

félög aukið möguleika sína á sölu nýrra hluta og geta fjárfestar mögulega fengið slík 

réttindi á tiltölulega lágu gengi þegar illa gengur hjá félagi, en búist er við að hagur þess 

muni batna fljótlega.98 

                                                      
96 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 210-
212. 
97 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 210-
212. 
98 Stefán Már Stefánsson (2003) „Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir“ Reykjavík. Bls. 213. 
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5.5 Þunn eiginfjármögnun 

Almennt geta ýmsar ráðstafanir tveggja eða fleiri skattaðila verið verulegar frábrugðnar 

því sem almennt gengur og gerist, þegar hagsmunir þeirra fara saman. Talsverð hætta 

getur myndast vegna óvenjulegra ráðstafana þegar um ræðir aðila sem mynda tengsl og 

á þetta ekki síst við um félagasamstæður þar sem hagsmunir félaganna í samstæðunni 

eru yfirleitt þeir sömu eða svipað eðlis. Til álita geta komið nokkur almenn 

skattasjónarmið, þegar um slíkar ráðstafanir er að ræða milli tengdra aðila, eru 

lagaúrræðin sem íslenskum skattyfirvöldum eru fengin í hendur til að takast á við þær 

ráðstafanir fleiri en eitt.99  Ein af þeim ráðstöfunum sem veldur vandkvæðum er þunn 

eiginfjármögnun100 á milli tengdra aðila.  

Með þunnri eiginfjármögnun er átt við þegar félag er fjármagnað með óhóflegum 

lánum frá einu félagi, eða ráðandi aðila, til annars félags, innan sömu samstæðu og að 

hið óhóflega lánsfjármagn hefði ekki verið samþykkt á milli tveggja aðila sem ekki eru 

tengdir.101 Félög eru fjármögnuð með eigin fé eða lánsfjármagni, þegar talað er um að 

félög séu með þunna eiginfjármögnun er átt við þegar félag er fjármagnað með háum 

skuldum en litlu eigin fé og fjármagnið veitir tengdur aðili í formi óhóflegs láns, í stað 

þess að hækka hlutaféð.102 Vert er þó að hafa í huga að félög innan samstæðu geta haft 

af því rekstrarlega hagsmuni að félagið sé fjármagnað með lánum í stað 

hlutafjáraukningar og þá án tillits til skattasjónarmiða og geta margvíslegar ástæður 

legið að baki þess að tengdir aðilar láni sín á milli,103 sumar eðlilegar en aðrar óeðlilegar.  

 

                                                      
99 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska Bókmenntafélag. Bls. 
227. 
100 Einnig nefnd mögur eiginfjármögnun 
101 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 117-118. 
102 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 119. og Stefán Már Stefánsson(2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 242-243. 
 103 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 119. 
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Með þunnri eiginfjármögnun er hægt að ná hagnaði niður hjá lántökufélaginu vegna 

vaxtakostnaðar sem telst frádráttarbær en aftur á móti ef fjármagnið væri veitt í formi 

hlutafjár,  myndi lántökufélagið greiða út arð í stað vaxtagjalda, en arður telst ekki til 

vera frádráttarbær rekstrarkostnaður.104 Í 11. gr. TSL er fjallað um skattskyldan arð,  en 

til arðs af félögum telst auk venjulegrar arðgreiðslu, sérhver afhending verðmæta til 

hlutareiganda sem ber hérlendis takmarkaða eða ótakmarkaða ábyrgð, eða hluthafa 

sem telja verður er tekjur af hlutareign þeirra í félaginu. Í 4. tl. c-lið 7. gr. TSL kemur fram 

að arður af hlutum og hlutabréfum í félögum samanber 11. gr. teljist til skattskyldra 

tekna. Í 9. tl. 31. gr. TSL segir að frá tekjum lögaðila og tekjum manna sem stafa af 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi megi draga þá fjárhæð sem félög sem falla undir 

1. og 2. tl. 1. mgr. 2. gr. TSL hafa fengið greiddan í arð skv. 4. tl. c-liðar 7. gr. TSL.  

 

                                                      
104 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls.118-120.  
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Vert er að líta á það hvernig leggja eigi mat um hvort líta skuli á lán sem 

hlutafjárframlag eða  lán til fjármögnunar og þar af leiðandi hvort heimild sé til að telja 

kostnað vegna þessa til frádráttarbærs rekstarkostnaðar skv. 1. tl. 1. mgr. 31. gr. TSL en 

um eigið fé og skuldir gilda ólíkar reglur.105 Sá sem leggur fram hlutafé hefur 

atkvæðisrétt í félaginu en það hefur lánveitandi ekki, einnig getur lánveitandi sem 

kröfuhafi sett af stað fullnustuaðgerðir á hendur félaginu ef vanskil verða á kröfum en 

greiðsla hluthafa til félagsins er að mestu leyti óafturkræft framlag. Einnig ber að greiða 

lánveitendum á undan hluthöfum við slit félags eða gjaldþrot þess. Hluthafi á þess kost 

að geta notið arðgreiðslna en lánveitandi á rétt á vöxtum af kröfu sinni þ.e.a.s. af þeirri 

upphæð sem hann lánar félaginu.106 

Þetta gefur til kynna að til þess að um arðgreiðslu sé að ræða þurfi sá sem móttekur 

greiðslu að eiga hlut í félaginu og njóta þeirra réttinda sem fylgja honum. Ef aðili á kröfu 

á hendur félagi telst hann ekki eiga eignarhlut og þá er um vaxtagjöld að ræða. En eins 

og áður sagði flækist þetta verulega þegar um er að ræða óhófleg lán á milli tengdra 

aðila.107 Þunn eignfjármögnun á því aðallega við þegar vaxtagjöld vegna lána eru 

                                                      
105 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík. Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 243. 
106 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 243. 
107 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 243. og  bindandi álit RSK. nr. 2/2001 
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frádráttarbær og nettóhagnaður félags lækkar þar með, en á móti kemur er að það félag 

sem veitti lánið er skattskylt af þeim vaxtartekjum sem greiddar eru. Hvatinn fyrir þunnri 

eiginfjármögnun er því minni hjá innlendum samstæðufélögum þar sem félögin eru 

skattlögð með sama skatthlutfalli, nema ef ætlunin er að nýta yfirfæranlegt tap sem 

myndast hefur hjá því félagi sem veitir lánið.108 

5.5.1 Reglur sem gilda um þunna eiginfjármögnun 

Hugsanlegt er að líta megi á óhófleg lán á milli tengdra aðila og kjör þeirra með líkum 

hætti og milliverðlagningu þar sem ákveðin skilmálaleiðrétting gæti farið fram. Tekjur 

yrðu því leiðréttar með þeim hætti að um væri að ræða lán á milli ótengdra aðila. 

Markmið löggjafar um þunna eiginfjármögnun er að virka sem tæki fyrir skattyfirvöld til 

þess að koma í veg fyrir að skattstofnar ríkja eyðist eða rýrni vegna þess hvernig 

fjármögnun félaganna er háttað.  Reglur er varða þunna eiginfjármögnun beinast fyrst 

og fremst að því hvort heimilt sé að líta á lánið og þau kjör sem fylgja því, skv. reglum 

um hlutafjárframlög en afleiðingin af slíku gæti orðið sú að vegna hins sérstaka eðli 

lánanna væru vaxtagreiðslur ekki taldar sem frádráttarbær rekstarkostnaður, heldur 

ætti frekar að líta á þær sem arðgreiðslur.109  

Þegar leiðrétta á reikningsskil félaga sem fjármögnuð eru með þunnri 

eiginfjármögnun er sjálfur skattgerningurinn á milli félaganna leiðréttur. Hins vegar 

þegar leiðrétta á milliverðlagningu á milli félaga, þá eru viðskipti í fjárhæðum leiðrétt 

milli reikningsskila.110 Í löggjöfum hinna ýmsu ríkja er að finna ítarleg ákvæði sem taka á 

þunnri eiginfjármögnun og hindra þau að hægt sé að hagnast skattalega á þar til gerðum 

ráðstöfunum.111 Í íslenskum lögum eru engar beinar heimildir að finna sem taka til 

álitamála tengdum þunnri eiginfjármögnun milli tengdra aðila, eða reglur sem takmarka 

                                                      
108 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 118-120. 
109 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska Bókmenntafélag. Bls. 
244 og Ragnheiður Snorradóttir(2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1. Árgangur. Bls. 
119. 
Bókmenntafélag. Bls. 244 og Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. 
tlbl. 1. Árgangur. Bls. 119. 
110 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 120 
111 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 244. 
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frádráttarbærni vaxta og yrði því að líta til 1. mgr. 57. gr. TSL um óvenjuleg viðskipti 

þegar glíma á við mál af þessu tagi,112 sbr. dóm Hrd. nr. 44/2007.113  

Efnisinntak og túlkun 1. mgr. 57. gr. TSL getur gefið þann möguleika á að víkja til 

hliðar vaxtagreiðslum á milli tengdra félaga, að hluta eða öllu leyti, þegar um er að ræða 

óeðlilegar lánveitingar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þ.e.a.s ef lánið er veitt 

tengdum aðila, ef samið hefur verið á þann hátt sem er verulega frábrugðið því sem 

almennt tíðkast og ef enginn rekstrarlegur tilgangur liggur á bak við ráðstöfunina. Ekki er 

útilokað að beita megi raunveruleikareglunni í þeim tilvikum þar sem markmið með 

óhóflegri lánveitingu er ekki rekstrarlegur og lánveitingin er einkum gerð í því skyni að 

komast hjá því að greiða skatta. Skattayfirvöld hafa þá heimild til að líta á raunverulegt 

innihald gerningsins og bera þau sönnunarbyrgði á því að líta megi frekar á slíkt sem 

hlutafjárframlag í stað láns.114  

5.6 Hlutfall vaxta af hagnaði 

Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er lagt til að ákvæði um þunna eiginfjármögnun verði 

sett í íslensk lög. Erlendar þjóðir hafa lögfest þar til gerð ákvæði til þess að hvetja 

fyrirtæki til að viðhalda hagkvæmri eiginfjárskipan og hafa sett hámark á vaxtagreiðslur 

sem eru frádráttarbærar frá tekjum þegar kemur að skattalegu uppgjöri. Annað hvort er 

hægt að byggja ákvæðið á hlutfalli skulda og eigin fjár eða á tekjuprófi sem byggt er á 

EBITDA.115 Eru báðar þessar aðferðir notaðar innan OECD ríkjanna og setja þær báðar 

hámark við frádráttarbærni vaxta og er þá oft miðað við  30% hlutfall, þ.e.a.s. að 

einungis megi nýta 30% af hagnaði félags fyrir skatt sem frádráttarbæran 

                                                      
112 Stefán Már Stefánsson (2008) „Samstæður hlutafélaga“ Reykjavík: Hið íslenska  
Bókmenntafélag. Bls. 229. 
113 Reykvískir lögmenn ehf. gegn íslenska ríkinu. Ágreiningurinn í því máli snerist um þá ákvörðun 
yfirskattsnefndar um að fella niður gjaldfærslu rekstrarkostnaðar  í framtölum félagsins R, vegna húsnæðis 
sem m.a. var nýtt sem íbúðarhúsnæði fyrir eigendur félagsins. Félagið gat ekki lagt fram gögn og sannað  
það að húsnæðið hefði verið nýtt til öflunar á tekna í rekstri félagsins, eða til að tryggja slíkar tekjur eða 
halda þeim við. Lögmannsstofunni var því óheimilt að gjaldfæra kostnað og afskriftir vegna húsnæðisins 
sem rekstarkostnað skv. 1. mgr. 31. gr. þáverandi tekjuskattslaga. 
114 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 130-151. 
115 Hagnaður fyrir vaxtagjöld, skatta, afskriftir og niðurfærslu eigna 
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vaxtakostnað.116 Æskilegra er að byggja ákvæðið á tekjuprófinu vegna einfaldleika auk 

þess sem minni hætta verður á skattasniðgöngu.117  

Íslensk skattalög hafa ekki að geyma sérstök ákvæði um hlutfall milli eigin fjár og 

skulda og geta íslensk félög því dregið allar vaxtagreiðslur frá skattskyldum 

atvinnurekstrartekjum sínum samanber 1. tl. 1. mgr. 31. gr. TSL að því skilyrði uppfylltu 

að um eðlilegar lánveitingar sé að ræða, að rekstrarlegur tilgangur starfseminnar sé skýr 

og að skuldin stafi af lánveitingu sem sé sambærileg því sem ætla megi að unnt sé að fá 

hjá ótengdum aðila.118 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
116 Símon Þór Jónsson (2012) „Reglur um frádrátt vaxta“ Sótt 10. Október 2013 af 
www.vi.is/files/2012.01.10-Skattadagur-Simon_1131881890.pdf 
117 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2010) „Vaxtagjöld af skuldum sem færast yfir við samruna félaga“ 
Skattkerfi atvinnulífsins, Viðskiptaráð Íslands og Samtök atvinnulífsins. Bls. 42-43 
118 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1. Árgangur. Bls.151. 
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6. Nýlegir dómar, 2012-2015 

6.1 Toyota 

Í febrúar 2013 féll Hæstaréttardómur í máli nr. 555/2012, þar sem Toyota á Íslandi ehf. 

(T) hafði stefnt íslenska ríkinu (Í), en T krafðist þess að úrskurði Ríkisskattstjóra, þann 17. 

nóvember 2010, vegna skatta á gjaldárunum 2006 og 2007, yrði felldur úr gildi og Í yrði 

gert að endurgreiða T þá upphæð sem þeir þurftu að greiða vegna endurálagningar auk 

vaxta.  

Ágreiningurinn snerist um hvort að vaxtagjöld sem féllu til vegna láns sem 

Bergey ehf. (B) tók til þess að fjármagna kaup á hlutabréfum í T teldust til 

rekstrarkostnaðar og væru þar af leiðandi frádráttarbær frá skattskyldum tekjum T eftir 

að það hefði yfirtekið B með öfugum samruna. Hafnaði Héraðsdómur slíkum frádrætti 

með þeim rökstuðningi að lánið hefði aðeins nýst til eignaraukningar Smáeyjar, eiganda 

B. og þar með hefði grundvöllurinn fyrir frádráttarheimildinni brostið og ekki mætti 

leyfa vaxtafrádráttinn hjá hinu sameinaða félagi. Ef málið er skoðað nánar kemur fram 

að B keypti P. Samúelsson hf. (P), síðar Toyota. Þessi kaup fóru fram í desember 2005 á 

5,6 milljarða króna og fjármagnaði B meðal annars kaupin með láni frá Landsbankanum 

að upphæð 3,25 milljarða króna. Í kjölfar kaupanna yfirtók P  Bergey ehf. og átti þá sér 

stað öfugur samruni, þar sem allar eignir og skuldir B, færðust yfir til P. Hluthafar í B 

fengu eingöngu hluti í P.  sem gagngjald fyrir sína hluti. Hið sameinaða félag fékk nafnið 

Toyota.  

Eftir samrunann reiknaði T öll vaxtagjöld, vegna lánsins sem B tók til þess að 

kaupa hluti í P, til rekstrarkostnaðar og urðu þau þar með frádráttarbær frá skatti. Árið 

2010 tók ríkisskattstjóri málið til skoðunar og úrskurðaði í nóvember sama ár að 

frádráttur vaxtagjaldanna samrýmdist ekki lögum. T sætti sig ekki við úrskurðinn og 

höfðaði mál á hendur Í, með það að markmiði að fá úrskurð Ríkisskattstjóra felldan úr 

gildi og fá endurgreidda þá upphæð sem T hafði þurft að greiða eftir endurálagninu auk 

vaxta. Málið fór fyrir Héraðsdóm sem féllst ekki á að vaxtagjöldin væru frádráttarbær frá 

skattgreiðslum og var Í því sýknað af kröfum T. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar af T, 

en Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu Héraðsdóms og dæmdi að Héraðsdómur skyldi 

verða óraskaður.  
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Aðilar máls héldu uppi hinum ýmsu málsástæðum sínu máli til rökstuðnings sem 

vert er að leitast við að gera grein fyrir hér að neðan. 

6.1.1 Vanhæfi ríkisskattstjóra 

Toyota byggði meðal annars málið upp á meintum formgöllum í úrskurði Ríkisskattstjóra 

sökum vanhæfis Ríkisskattstjóra og starfsmanna hans. T fullyrti að yfirmaður 

skatteftirlits Ríkisskattstjóra og undirmenn hans hefðu fyrirfram verið staðráðnir í því að 

hækka opinber gjöld án viðundandi faglegra og lagalegra raka. Slíkt er andstætt 

meðalhófs- og rannsóknarreglunni samanber 12. og 10. gr. Stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

Þessu til rökstuðnings benti T á tvær greinar sem Aðalsteinn Hákonarson, deildarstjóri 

eftirlitsdeildar Ríkisskattstjóra hafði skrifað í Tíund, fréttablað RSK, en önnur þeirra 

fjallaði um skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna og hin um viðskiptavild. Til þessara 

greina var vitnað í úrskurði Ríkisskattstjóra um endurálagninu en úrskurðinn er saminn 

af undirmönnum Aðalsteins. Því taldi T að greinarnar bæru vitni um sterkar skoðanir og 

afstöðu til skattframkvæmdar. Með því að hafna vaxtafrádrættinum hafi því litið dagsins 

ljós ómálefnalegt sjónarmið um þann ásetning að beita nýjum túlkunarreglum afturvirkt, 

en slík brýtur gegn banni stjórnsýsluréttar og Stjórnarskrár Íslands við afturvirkni í 

skattalöggjöf.  

Í hafnaði málflutningi um meinta formgalla og taldi ómálefnalegt að slíta úr 

samhengi texta úr tímaritsgrein til þess eins að búa til vanhæfi, en umfjöllunin hafði 

aftur á móti verið hlutlaus og almenns eðlis.  

Dómstólinn taldi að í greinum Aðalsteins sé Toyota eða tengd félög ekki nefnd og 

að í greinunum sé almennt fjallað um álitaefni í sambandi við reiknings- og skattskil.  

Ekkert benti til þess að höfundur og undirmenn hans teldist vanhæfir. Umfjöllunin hefði 

ekki verið ómálefnaleg né þess eðlis að hún myndi draga í efa hlutleysi Ríkisskattstjóra 

og undirmanna hans.  

6.1.2  Ólögmætt lán 

Í Héraðsdómi kom fram að með vísan í 1. mgr. 96. gr. TSL hafði Ríkisskattstjóri sent T 

fyrirspurn er laut að framkvæmd samrunans og framkvæmd hans. Framkvæmd 

samrunans var að áliti Ríkisskattstjóra talinn orka tvímælis og þá aðallega atriði er varða 

skuldsetningu T, sem hafði verið látið greiða 58% kaupverðs í sjálfu sér. Taldi 
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Ríkisskattstjóri að slíkur háttur varðaði við 104. gr. HLU og að vextir af láninu væru ekki 

frádráttarbærir skv. 31. gr. TSL. Hélt hann því einnig fram að eini tilgangurinn með 

stofnun B hefði verið að sá að koma láni og vöxtum yfir til T til þess eins að nýta 

vaxtafrádráttinn. Á þessum tímapunkti mótmælti T erindi Ríkisskattstjóra formlega og 

mótmælti ofangreindum sjónarmiðum. Samskiptum á milli Ríkisskattstjóra og T lauk 

þann 17. nóvember 2010 þegar úrskurður Ríkisskattstjóra varð ljós.  

T mótmælti því að hafa brotið gegn 104. gr. HLU og til stuðnings máli sínu benti 

félagið á að B hefði aldrei veitt hluthafa sínum lán né sett tryggingu, heldur hefði B tekið 

lán hjá Landsbanka Íslands til þess að kaupa hlutafé í P. og að sá síðarnefnda hefði 

heldur ekki veitt lán né sett tryggingu. T benti einnig á að það sé ekkert í lögum sem 

banni það að félag taki lán frá þriðja aðila til þess að kaupa annað félag og sameinist því 

síðan. 

Íslenska ríkið mótmælti þessum rökum og benti þá sérstaklega á 2. mgr. 104. gr. 

HLU sem bannar félagi að aðstoða fjárhagslega við kaup á félaginu sjálfu, en Í telur að 

slíkt hafi verið gert með ofangreindum aðgerðum þar sem B hefði eingöngu verið 

stofnað til þess að koma láninu yfir til T að þeirra mati. Um hafi verið að ræða 

sjálfsfjármögnun þar sem engar eignir voru lagðar til sem nýttust eða báru arð í rekstri T. 

Dómstólinn tekur ekki á þessum málsástæðum og vísar til þess að ágreiningur á 

þessu varði ekki beint úrlausnarefni málsins, en bendir þó réttilega á að það sé ekki 

sjálfgefið að frádráttur sé heimill þó svo að aðila sé heimilt að taka lán.  

6.1.3 Samruni og afturvirkni 

Samruni félaganna fullnægði öllum skilyrðum laga um hlutafélög og laga um tekjuskatt 

þ.á.m. 1. mgr. 51. gr. TSL þar sem P hafði tekið við öllum skattaréttarlegum réttindum 

og skyldum B við samrunan, þ.á.m. réttinum til frádráttar vaxtagjalda að mati T. Þeim 

fannst varhugavert að skattyfirvöld væru að hækka tekjuskattstofninn með íþyngjandi 

og afturvirkandi hætti með því að synja um vaxtafrádráttinn, þar sem slíkt hefði verið 

leyft um árabil.   

T hafnaði því einnig að samruninn hefði eingöngu verið gerður til þess að koma 

láninu frá Landsbanka Íslands í T. Ef slíkur hefði verið viljinn þá hefði T með einföldum 

hætti fengið vaxtafrádráttinn t.d. með samsköttun samanber 55. gr. TSL á milli B og P.  
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Í taldi ekki að um væri að ræða ólögmæta afturvirka breytingu á 

skattaframkvæmd, þar sem Ríkisskattstjóri hafi heimild til að endurákvarða gjöld og eigi 

hér við 1. mgr. 97. gr. TSL sem veitir heimild til endurákvörðunar gjalda síðustu sex ára. 

Það væri einfaldlega ekki heimilt að draga frá tekjum gjöld sem væru óviðkomandi 

rekstrinum og væri það regla sem hafi gilt svo áratugum skipti.   

Í áréttaði að lögmæti samrunans skipti ekki máli við skoðun á ágreiningsefninu, 

því ekki sé verið að breyta samrunanum með afturvirkum hætti heldur er byggt á því að 

þegar P tekur við skuldbindingum B, án þess að eign komi á móti, þá hafi fjárhagsstaða 

hið sameinaða félags T veikst til muna. Lánsfé hafi verið notað til að greiða fyrri 

hluthöfum í P við yfirtökuna og hafi það fé því ekki runnið til T. Lánsfénu var ekki 

ráðstafað í kaup á eignum sem myndu nýtast rekstri T. Einnig kemur fram að við 

samrunann hafi skuldir B færst yfir til T á meðan eina eign B hafi fallið niður.  Skuldirnar 

voru ekki færðar til skerðingar á eigin fé T til þess að lýsa raunverulegri fjárhagsstöðu, 

heldur hafi viðskiptavild verið færð upp.  

Í mótmælti þeim rökum að þar sem vaxtagjöld hafi verið frádráttarbær hjá B þá 

séu þau það líka hjá T, með þeim rökum að það sé ekki tilgangur 51. gr. TSL að gera 

hlutafélögum það kleift að kaupa frádráttarliði af öðrum félögum. Það verði að líta á það 

heildstætt hvað gerist við samruna og við hann geta forsendur breyst fyrir því að gjöld 

séu frádráttarbær. Einnig benti íslenska ríkið á að það skipti ekki máli að Toyota hefði 

verið unnt að fá frádrátt vegna vaxtagreiðslna með öðrum aðferðum þar sem sú leið hafi 

ekki verið farin sbr. 55. gr. TSL um samsköttun.  

Dómurinn sagði ágreininginn ekki snúa að því hvort að samruninn hafi verið 

löglegur og því sé ekki haldið fram að óheimilt hafi verið að láta dótturfélag taka yfir 

móðurfélag sitt. Ef ekki hefði komið til samruna hefi B verið eigandi alls hlutafés í P og 

hefði greitt allar afborganir og vexti af láni til Landsbankans. B hefði þá getað nýtt 

vextina til frádráttar, því þeir væru greiddir af skuld sem stofnast hafði til vegna 

eignaraukningar félagsins. Félagið hefði þurft að afla sér fé til greiðslu afborganna með 

afrakstri af starfsemi sinni og hefði þá verið eðlilegt samhengi á milli tekna og 

frádráttarliða við skattskil. Þegar B sameinaðist dótturfélagi sínu, var grundvöllur 

frádráttarins brostinn. 
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6.1.4 Gjaldfærsla vaxta frá tekjum 

Toyota byggði heimild sína til að draga vaxtagjöld frá tekjum sínum á 1. tl. 31. gr. TSL. Í 

greininni kemur fram að draga megi frá tekjum lögaðila rekstrarkostnað, þ.e.a.s. þau 

gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við, 

þ.á.m. vexti af skuldum. T byggði mótmæli sín á tveimur málsástæðum en skv. lögum er 

ekki áskilið að skuldirnar stafi beinlínis af atvinnu eða rekstri líkt og íslenska ríkið hélt 

fram og að vaxtagjöld teldust ekki rekstrargjöld í reikningsskilum sbr. 12. gr. reglugerðar 

nr. 696/1996. Því hafi vangaveltur Ríkiskattstjóra um það hvort vextirnir tengdust rekstri 

T verið málinu óviðkomandi þar sem allir vextir hjá lögaðilum séu frádráttarbærir frá 

tekjum.  

T benti einnig á frumvarp til laga nr. 128/2009, en frumvarpið innihélt tillögu um 

að vaxtagjöld af skuldum sem færðust yfir við skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna 

teldust ekki til rekstrarkostnaðar. Tillagan náði ekki fram að ganga og taldi T að með því 

hafi löggjafinn í raun viðurkennt þá túlkun að vextirnir væru frádráttarbærir. T hafnaði 

því einnig að 1. mgr. 49. gr. TSL ætti við þar sem sú grein ætti ekki við vaxtafrádrátt frá 

tekjum lögaðila. T bætti einnig við að ef sú túlkun ætti við að skilyrðið til frádráttar vaxta 

tengdist atvinnurekstri lögaðila, þá væri slíkt skilyrði uppfyllt, þar sem tilgangur B hafi 

verið kaup og eignarhald á hlutabréfum. Lánið sem tekið hefði verið hjá Landsbanka 

Íslands hefði verið notað til þess að kaupa hlutabréf og tengdist þannig atvinnurekstri.  

Íslenska ríkið hélt því fram að í 1. tl. 31. gr. TSL fælist sú almenna regla að sá 

rekstrarkostnaður sem draga má frá tekjum í atvinnurekstri skuli vera tengdur 

tekjuöflun á árinu. Í 1. mgr. 49. gr. TSL er að finna nánari skilgreiningu á vöxtum en þar 

kemur fram það viðmið, að gjöld skulu vera tengd atvinnustarfsemi til að teljast 

frádráttarbær kostnaður.  

Dómurinn bendir á að skv. 2. mgr. 29. gr. TSL er lögaðilum heimilt að draga frá 

tekjum sínum þau gjöld sem ganga til að afla teknanna, tryggja þær og halda þeim við og 

eru vextir nánar skilgreindir í 49. gr. sömu laga. Telur dómstólinn að sú skilgreining er 

fram kemur í 49. gr. TSL haggi ekki því skilyrði sem fram kemur í  2. mgr. 29. gr. TSL að 

vaxtagjöldin eigi að ganga til þess að afla tekna. Var ekki fallist á það með T að 

vaxtagjöld lögaðila séu frádráttarbær óháð því hvernig stofnað var til skuldarinnar. 

Dómurinn taldi einnig að ekki fælist bindandi fyrirmæli til dómstóla frá Alþingi við 
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meðferð frumvarps er varð að lögum 128/2009. Leit hann svo á að löggjafinn hafi tekið 

þá ákvörðun að bíða átekta þar til dómstólar hefðu leyst úr ágreiningi um gildandi lög er 

vörðuðu þetta efni.  

6.2 Samherji 

Í júní árið 2013 var dæmt í Héraðsdómi í máli nr. E-2478/2012, Samherji hf. (S) gegn 

íslenska ríkinu (Í). Samherji hf. krafðist þess að felldur yrði úr gildi úrskurður 

Ríkisskattstjóra frá árinu 2011 um endurákvörðun á opinberum gjöldum S vegna 

gjaldáranna 2006-2010 og íslenska ríkinu yrði gert að endurgreiða S endurálagninguna 

auk dráttarvaxta samanber 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. 

Málsatvik voru þau að skv. samrunaáætlun höfðu B ehf. og S hf. sameinast undir 

nafni og kennitölu S hf. en fyrrnefnda félaginu hafði verið slitið við samrunann.  

Hluthafar í B. ehf. voru jafnframt stærstu hluthafar S hf. en samruninn var liður í 

endurskipulagningu á eignarhaldi S og rekstri samstæðunnar. S hafði tekið við öllum 

réttindum og skyldum B ehf. við samrunann eins og mælt er fyrir um í 127. gr. HLU 

samanber 102. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/2994 og vísaði S til þess að þar með 

hafi einnig fylgt allar skattaréttarlegar skyldur og réttindi B eins og mælt er fyrir um í 1. 

mgr. 51. gr. TSL. 

 B hafði verið stofnað af stærstu hluthöfum S með þeim tilgangi að gera öðrum 

hluthöfum í S yfirtökutilboð. Kaup B á hlutum í S voru fjármögnuð með lánum og 

færðust þær skuldbindingar yfir til S við samrunann. Með samrunanum lækkaði hlutafé 

S og í kjölfarið átti sér stað úttekt úr S í þágu hluthafa B sem nam þeirri fjárhæð sem B 

hafði tekið í lán og S tekið yfir. S hafi nýtt skattalegt rekstrartap B ehf. til frádráttar á 

tekjum sínum gjaldárið 2006 og hafði vaxtakostnaður og gengismunur af 

skuldbindingum B ehf. hafi verið meðhöndlaðar á sama hátt og aðrar skuldbindingar S 

gjaldárin 2006-2010. 

Ríkisskattstjóri boðaði endurálagningu vegna gjaldáranna 2006-2010, vegna þess að 

hann taldi að skilyrðum 1. mgr. 54. gr. tekjuskattslaganna væru ekki uppfyllt við 

samrunann, auk þess sem Ríkisskattstjóri taldi að S hefði verið óheimilt að draga frá 

skattskyldum tekjum sínum fjármagnskostnað af skuldbindingum þ.á.m. vaxtagjöld, sem 

S yfirtók við samrunann, svo og endurfjármögnun þeirra (með vísan til 1. tl. 1. mgr. 31. 

gr. laga um tekjuskatt, samanber a-lið 1. gr. reglugerðar nr. 483/1994 um frádrátt frá 
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tekjum í atvinnurekstri.) Með úrskurði Ríkisskattstjóra þann 16. desember árið 2011 

komu hinar boðuðu breytingar til framkvæmdar. S höfðaði mál gegn íslenska ríkinu með 

það fyrir augum að fá úrskurðinum hnekkt en S taldi hann vera ólögmætan. 

6.2.1 Vanhæfi úrskurðaraðila 

Í fyrsta lagi er krafa S um ógildingu byggð á því að þeir starfsmenn Ríkisskattstjóra sem 

fjölluðu um mál S og úrskurðuðu í málinu, hafi verið vanhæfir og því sé ákvörðunin 

ólögmæt. Í 104. gr. TSL er fjallað um sérstakt hæfi Ríkisskattstjóra sem og annarra 

skattyfirvalda og ber að fara eftir þeim hæfisreglum er fram koma í lögum um meðferð 

einkamála nr. 91/1991 en ekki hæfisreglum stjórnsýslulaganna. Sú matskennda 

hæfisregla sem fram kemur í g-lið 5. gr. laga um meðferð einkamála, er dómari 

vanhæfur til meðferðar máls ef fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður en þær sem 

koma fram í a-f liðum greinarinnar og eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni 

dómarans í efa. Líkt og í Toyota dóminum var vísað til þess að árin 2008 og 2009 hafi 

birst greinar eftir yfirmann eftirlitssviðs Ríkisskattstjóra í Tíund, fréttarblaði 

Ríkisskattstjóra, sem vörðuðu inntak þess ágreinings sem var til umfjöllunar, þ.e.a.s. 

skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna. 

Afstaða höfundar til slíkra gerninga kom greinilega fram í greinunum og komu þær út 

áður en undirmenn hans kváðu upp úrskurð í máli S. S taldi því að starfsmenn 

Ríkisskattstjóra hafi ekki getað fjallað um málið á hlutlausan hátt og því væri ekki hjá því 

komist að draga hæfi þeirra í efa. Eins og áður sagði gilda sömu hæfisreglur um 

Ríkisskattstjóra og héraðsdómara, en hefði dómari viðhaft álíka ummæli um mál sem 

hann hefði til úrlausnar, væri hann vanhæfur til meðferðar þess og því séu starfsmenn 

eftirlitssviðs Ríkisskattstjóra vanhæfir til að úrskurða í málinu og ber því að ógilda 

úrskurðinn. 

Ríkisskattstjóri mótmælti því að starfsmenn hans hefðu verið vanhæfir til að fara með 

og úrskurða í máli S. Að í tímaritsgreinunum sé ekki fjallað um ákveðin mál heldur aðeins 

sé fjallað með almennum og hlutlausum hætti um skattaleg málefni, sem eru ekki til 

þess falinn að valda vanhæfi.  

Dómstólar vísuðu til dóms Hæstaréttar nr. 626/2010 þar sem fram kemur að 

starfsmenn Ríkiskattstjóra hafa nokkurt svigrúm til almennrar umfjöllunar um álitaefni á 

sviði skattaréttar án þess að slík umfjöllun leiði til vanhæfni þess að taka til meðferðar 
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mál og úrskurða. Því hefur S ekki ástæðu til þess að draga óhlutdrægni starfsmanna 

ríkisskattstjóra í efa og ber því að hafna því að þeir séu vanhæfir til að úrskurða í  máli 

hans.  

6.2.2 Ógilding vegna efnisannmarka 

Krafa S um ógildingu á úrskurðinum byggði jafnframt á því að þau lög sem í gildi eru séu 

skýr og heimili að við samruna skuli yfirtökufélagið taka við öllum skattaréttarlegum 

skyldum og réttindum hins yfirtekna félags. Kemur þetta skýrt fram í 1. mgr. 51. gr. TSL 

en ákvæðinu er ætlað að greiða fyrir samruna í skattalegu tilliti. Engar takmarkanir eru 

að finna í lögum á þeim skattaréttarlegu réttinum og skyldum sem yfirfærist við 

samruna, nema sú undantekning sem kemur fram í 54. gr. TSL um nýtingu og yfirfærslu 

uppsafnaðs rekstrartaps. Ef löggjafinn ætlaði sér að takmarka yfirfærslu á öðrum 

skattaréttarlegum réttindum, hefði þurft að setja um það sérstök lagaákvæði, þar sem 

gera þarf kröfu um að skattalög séu skýr. 

Sú niðurstaða Ríkisskattstjóra um að hafna S að draga frá tekjum sínum vaxtagjöld 

sem komu til í rekstri B felur í sér afturvirka skattlagningu að mati S, en slíkt er andstætt 

2. mgr. 77. gr. Stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944. S vísar einnig í þessu sambandi til 

frumvarps sem kom fram haustið 2009 samanber umfjöllun að ofan. S bendir einnig á 

það að í lögum eru engin skilyrði sett fram um það hvaða félag sé og geti verið 

yfirtökufélag í samruna félaga. Samruni eins og hér ræðir um á milli S og B, öfugur, 

lóðréttur samruni, hafi farið fram hérlendis árum saman án þess að skattyfirvöld hafi 

sett nokkuð útá þá aðferð, enda ekki efni til þess, eins og lögin eru í dag. Veltir S því fyrir 

sér hvort Ríkisskattstjóri hefði synjað B um frádráttinn ef það hefði verið yfirtökufélagið. 

Ef B hefði keypta 90% eða meira í S því hefðu félögin getað notast við samsköttun sbr. 

55. gr. TSL.  

Ekki er að finna neinar takmarkanir í lögum á frádráttarbærni vaxtagjalda af skuldum 

sem stofnaðar eru vegna fjárfestinga í dótturfélagi en við samsköttun er miðað að því að 

móður og dótturfélög séu ein skattleg eining og verður því heildartekjuskattur þeirra sá 

sami og ef starfsemin hefði verið rekin í einu félagi. Að mati S er því fráleitt að 

frádráttarbærni rekstrarkostnaðar sé annar þegar félög eru sameinuð í eina heild og 

með vísan til alls þess sem fram kemur að ofan ætti úrskurðurinn að vera felldur úr gildi. 
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Í rökum S kom fram að ef félög reka atvinnu skuli þau skattleggjast í samræmi við það 

og er meginreglan að heimilt sé að draga frá skattskyldum tekjum þeirra allan 

rekstrarkostnað sem ekki er undanskilin sérstaklega í lögum, þ.m.t. vexti af skuldum. B 

stofnaði til skulda í rekstri sínum, til þess að fjármagna hlutabréfakaup en slíkt var í 

samræmi við skráðan tilgang félagsins. B ehf. keypti m.a. hluti í S og naut frádráttar 

vegna þessara viðskipta í skattskilum sínum. Við samrunan hafi B verið slitið án 

skuldaskila og réttindi og skyldur fluttust yfir til S og hafi því verið um algjöran samruna 

að ræða sbr. 51. gr. TSL. S ætti því að njóta jafn ríkra heimilda til gjaldfærslu vaxtagjalda 

af skuldum B sem voru til staðar fyrir samrunann þar sem engar takmarkanir væru í 

lögum um yfirtöku slíkra réttinda.  

S mótmælir því að samruni félaganna hafi verið sýndargerningur gerður í því skyni að 

sniðganga skatta og ekki sé um hefðbundinn samruna að ræða Samruninn hafi verið 

viðskiptalegs eðlis sem hafi verið gerður í þeim tilgangi að einfalda eignarhald og rekstur 

en það að skipuleggja fjármál og starfsemi með hagræðingu í huga, brjóti ekki í bága við 

lög. S bendir á að rétt hafi verið staðið að samruna félaganna og fráleitt sé að brotið hafi 

verið gegn 104. gr. laga um hlutarfélög og sé það þversögn hjá Ríkisskattstjóra að fallast 

á að um fullgildan samruna sé að ræða en ætla sér síðan að meta hvaða rekstarkostnað 

S sé heimilt að draga frá tekjum sínum þegar óumdeilt er að um var að ræða 

frádráttarbæran rekstrarkostnað hjá B, Ríkisskattstjóri hefði þá átt að neita að taka 

samrunann til greina í skattalegu tilliti samanber 51. gr. TSL. 

Ríkisskattstjóri byggir á því að S hafi ekki verið heimilt að færa vexti af lánum sem 

hann yfirtók frá B og lánum sem komu í þeirra stað til gjalda í skattskilum sínum árin 

2006-2010. Einnig mótmælti R því að heimild S til frádráttar leiði af 1. mgr. 51. gr. TSL. R 

bendir á að í lögum um tekjuskatt sé skýrt kveðið á um í 1. tl. 31. gr. TSL hvaða 

rekstrarkostnaður sé frádráttarbær. Í 2. mgr. 49. gr. TSL sé skýrt tekið fram að gjöld séu 

aðeins frádráttarbær séu þau tengd atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, en 

umtölduð vaxtagjöld hafi ekki tengst atvinnurekstri S. Af orðalagi 1. tl. 31. gr. TSL 

samanber 2. mgr. 29. gr. TSL sé ljóst að heimild til frádráttar takmarkist við það að 

vaxtagjöldin þurfi að vera af skuldum sem tengjast rekstrinum og vextir af öðrum 

skuldum, þ.á.m. lánum sem tekin hafa verið í þágu hluthafa eða eigenda séu ekki 

skilgreindir sem frádráttarbær rekstarkostnaður.  
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R mótmælti að þar sem vaxtagjöld hefðu verið frádráttarbær hjá B séu þau það 

einnig hjá S eftir samrunann. Ákvæðið í  51. gr. TSL svari ekki sjálft hverjar 

skattaréttarlegar skyldur og réttindi séu við samrunann heldur ráðist slíkt af atvikum 

hverju sinni og öðrum lagaákvæðum. R kom fram með það sjónarmið að frádráttur 

vaxtagjalda geti einungis byggst á 1. tl. 31. gr. TSL samanber 49. gr. sömu laga en í tilviki 

S hafi engin tengsl verið á milli vaxtakostnaðar af fjárskuldbindingum B og tekjuöflunar 

S. Það lánsfé sem B hafði fengið hafi runnið til þeirra hluthafa sem seldu hlut sinn til S og 

S hafi því eignast bréf í sjálfum sér við samrunann og ekki um neina verðmætasköpun að 

ræða. Ef ekki hefði komið til samruna á milli S of B, hefði B verið eigandi hlutafjár í S og 

sá kostnaður sem greiða þurfti vegna skulda sem B stofnaði til við kaupin, hefði B þurft 

að greiða með afrakstri af starfsemi sinni, t.d. með arði af hlutafé í S. Ef staðan væri slík, 

þá væri eðlilegt samhengi á milli tekna og frádráttarliða en við samrunann hafi sá 

grundvöllur brostið. 

R mótmælti því að samruninn hefði verið gerður í venjulegum og eðlilegum 

rekstrartilgagni því eigið fé S hafi skerst verulega í kjölfar samrunans. Engar eignir hafi 

flust frá B til S og því hafi ekki verið um að ræða neina hagræðingu heldur hafi hagur S 

rýrnað því sem nemur fjárhæð hinna yfirteknu skulda og slíkt hafi verið til hagsbóta fyrir 

hluthafa í B. Taldi R að samruninn hafi haft það eina markmið að færa ábyrgð á láni sem 

B hafði tekið til að fjármagna kaup í S, yfir á S sjálft. R mótmælti því einnig að félögin 

hefðu getað nýtt frádráttinn ef um samsköttun hefði verið að ræða, þar sem þau 

uppfylltu ekki þau skilyrði sem koma fram í 55. gr. TSL sem og að lögmæti samrunans 

hafi þýðingu við mat á skattskilum S. 

Dómstólinn vísaði til dóms Hæstaréttar í máli Toyota nr. 555/2012, um að 

rekstrarkostnaður skuli vera tengdur tekjuöflun í rekstri á árinu og rekstrargjöld séu 

aðeins frádráttarbær séu þau tengd atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Af 

málsatvikum að dæma taldi dómstólinn ljóst að vextir af skuldunum töldust ekki vera 

gjöld sem áttu á árinu að ganga til að afla tekna, tryggja þær eða halda þeim við, heldur 

hafi ráðstöfunin verið ætlað að þjóna beinum hagsmunum hluthafanna. Taldi 

dómstólinn því að S hafi verið óheimilt að draga slíka vexti frá tekjum sínum á árunum 

2006-2010 og ekki felist í slíku afturvirk skattlagning. 
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6.3 Mótrök 

Í ofangreindum dómum var samruninn talinn lögmætur skv. 51. gr. TSL og var ekki tekist 

á um það atriði. Í 51. gr. TSL kemur fram að yfirtökufélagið skuli taka við öllum 

skattaréttarlegum réttindum og skyldum hins yfirtekna félags. Samkvæmt því hefðu 

Toyota og Samherji átt ótvíræðan rétt á því að nýta sér frádrátt vaxtagjalda. Ákvæðið í 

51. gr. TSL felur í sér meginreglu, en í ofanreifuðum dómi í máli S kemur fram að 

lagaákvæði sem fela í sér undantekningu frá slíkri meginreglu, líkt og kemur fram í 54. 

gr. TSL um takmörkun á yfirfærslu rekstrartaps við samruna, yrði að túlka þröngt og 

skattaðila í hag. Ekki er að finna slíka undanþágu í skattalögunum á yfirfærslu á 

réttindum varðandi vaxtafrádrátt frá hinu yfirtekna félagi til yfirtökufélags.119  

Sú ályktun að grundvöllurinn til vaxtafrádráttar hafi brostið við samrunann þykja 

illskiljanleg þar sem móðurfélögin tóku hin umræddu lán og nýttust þau því til 

eignaraukningar auk þess sem þeim var heimilt að nota frádráttinn. Er þetta í andstöðu 

við meginregluna um yfirfærslu skattalegra réttinda og skyldna við samruna. Ef tekin 

hefði verið afstaða til þess hvort vaxtafrádrátturinn hefði verið leyfilegur á grundvelli 55. 

gr. TSL og afstaðan verið á þann veg að slíkt hefði verið í lagi, hefði staðreynd íslenska 

ríkisins um að samruninn hefði aðeins verið gerður til þess að koma láninu og 

vaxtagreiðslunni inní yfirtökufélögin ekki staðist.120  

6.4 Úrskurður YSKN nr. 174/2015 

Með úrskurði um endurákvörðun árið 2012, hafnaði ríkisskattstjóri skattskilum X ehf. (X) 

á þeim grundvelli að ekki væri heimilt að draga frá vaxtagjöld vegna lána sem X hafði 

yfirtekið frá Y ehf. við skuldsetta yfirtöku og öfugan samruna á árinu 2004. Móðurfélagið 

(M) fór fram á bindandi álit Ríkisskattstjóra árið 2013 þar sem fram kom að M sem var 

eigandi 99,9%  hlutafjár í X hugðist greiða upp þau lán sem runnu inní X við samrunann 

við Y ehf. M ætlaði að skrá sig fyrir hækkun hlutafjár í X sem næmi fjárfæð lánanna  og 

innborgunin fyrir hinu nýja hlutafé yrði notuð til að greiða lánið upp. M myndi taka lán 

                                                      
119 Deloitte (2012) „Punkturinn- fréttabréf um skattamál“ 4.tlb. 3. Árg. Bls. 2-3 
120 Deloitte (2012) „Punkturinn- fréttabréf um skattamál“ 4.tlb. 3. Árg. Bls. 2-3 
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hjá lánastofnun til þess að greiða fyrir hið nýja hlutafé. Beiðni M laut að því hvort M yrði 

heimilt að draga frá tekjum vaxtagjöld af hinu nýja láni samanber 1. mgr. 31. gr. TSL.121  

Fram kom í bindandi áliti Ríkisskattstjóra árið 2012 að óumdeilt væri að X ætlaði að 

nýta hlutafjáraukninguna til þess að greiða upp lán sem Ríkisskattstjóri hefði úrskurðað 

að tengdist ekki rekstri X. Ríkisskattstjóri taldi að með þessum ráðstöfunum sé verið að 

koma skuld X inní rekstur M, í formi hlutafjáraukningar, í því skyni að komast hjá 

niðurstöðunni um frádráttarbærni vaxtagjalda af lánum sem úrskurðað var að tengdust 

ekki rekstri X. Var ekki fallist á að með þessum aðgerðum verði um að ræða lán hjá M 

sem heimilt er að nýta vaxtagjöld af sem frádráttarbæran rekstrarkostnað. Einnig taldi 

ríkisskattstjóri að M væri óheimilt að nýta umrædd vaxtagjöld til frádráttar á tekjum X ef 

félagið og X yrðu samsköttuð á grundvelli 55. gr. TSL.122 

M kærði álitið til Yfirskattsnefndar í lok árs 2013 þar kom fram að kærandi er 

eignarhaldsfélag sem hefur þann tilgang að fjárfesta í og eiga hluti í öðrum félögum og 

njóta arðs af þeim. Almennt verður því að telja að vextir af skuldum sem félagið notar til 

fjárfestinga, séu frádráttarbærir frá tekjum þeirra sem rekstrarkostnaður í skilningi 1. 

mgr. 31. gr. TSL. Eins og málið lá fyrir var einungis hægt að leysa úr þeim þætti er sneri 

að frádráttarbærni vaxtagjalda í skattskilum M en ekki hvernig meðferð yrði varðandi 

samsköttun félaganna. Með úrskurði YSKN var bindandi áliti ríkisskattstjóra breytt 

þannig að fallist var á að vaxtagjöld af umræddu láni eru frádráttarbær frá tekjum M.123 

6.5 Dómar sem varða þunna eiginfjármögnun 

Eins og fram hefur komið er engin sérákvæði að finna í innlendri löggjöf sem taka til 

óeðlilegra lánveitinga milli tengdra félaga þ.e.a.s. félaga sem byggð eru á þunnri 

eiginfjármögnun og ekki hafa komið slík mál til kasta skattyfirvalda þegar um 

félagasamstæður eru að ræða. Hér á landi hefur þó reynt á í nokkrum tilvikum, hvort um 

óeðlilegar lánveitingar er að ræða frá hluthafa til hlutafélags og heimild hlutafélagsins til 

                                                      
121 YSKN. 174/2015. Sótt 1.9.2015 af http://www.yskn.is/leit-i-
urskurdum/?Leitarord=&urskurdurNr=174%2F2015&skraUmLog=&greinNr=&ctl00%24ctl00%24ctl00%24
ContentPlaceHolderDefault%24Body%24SearchEngineControl_3%24btnSubmit=Leita#2959 
122 YSKN. 174/2015. Sótt 1.9.2015 af http://www.yskn.is/leit-i-
urskurdum/?Leitarord=&urskurdurNr=174%2F2015&skraUmLog=&greinNr=&ctl00%24ctl00%24ctl00%24
ContentPlaceHolderDefault%24Body%24SearchEngineControl_3%24btnSubmit=Leita#2959 
123 YSKN. 174/2015. Sótt 1.9.2015 af http://www.yskn.is/leit-i-
urskurdum/?Leitarord=&urskurdurNr=174%2F2015&skraUmLog=&greinNr=&ctl00%24ctl00%24ctl00%24
ContentPlaceHolderDefault%24Body%24SearchEngineControl_3%24btnSubmit=Leita#2959 
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þess að notast við vaxtafrádrátt.124 Ísland er aðili að evrópska efnahagssvæðinu en var 

samningurinn  var lögfestur hér með lögum nr. 2/1993 og í 2. gr. kemur fram að 

meginmál EES- samningsins skal hafa lagagildi hér á landi. EES- rétturinn tekur ekki til 

skatta en ætla má að sömu eða svipuð sjónarmið eigi við og í Evrópuréttinum. 

Ef við lítum til dóma Evrópudómstólsins125  og fjórfrelsisákvæða EES réttarins má 

sjá að ekki er heimilt fyrir lönd að setja lög eða reglur sem takmarka fjórfrelsið þ.e.a.s. 

viðskipti yfir landamæri, nema ef unnt er að réttlæta mismununina með skírskotum til 

óhjákvæmilegra þjóðfélagsþarfa en einnig þarf að gæta að meðalhófi við setningu slíkra 

reglna.126 Tengdir aðilar, líkt og félagasamstæður geta haft hagsmuni af því að beina 

tekjum sínum frá löndum sem hafa hátt skatthlutfall og til annarra landa sem eru með 

lægra skatthlutfall. Því getur verið sérstakur hvati fyrir samstæðufélög að lána sín á milli 

ef skatthlutfall er mismunandi í þeim löndum sem aðildarfélög samstæðunnar eru 

stofnsett í.127 Ríkjum er því heimilt að setja í löggjöf reglur sem eru til þess fallnar að 

koma í veg fyrir skattasniðgöngu sem og skattsvik.128  

                                                      
124 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 129. 
125 Í máli 231/05,Oy AA, snérist um að í Finnlandi var heimilt að nýta framlög á milli finnskra samstæðna, 
þannig að þær voru dregnar frá tekjum þess félags sem inntu þær af hendi en voru skattlagðar hjá 
viðtakanda, átti þessi regla einungis um samstæður sem staðsettar voru þar í landi. Finnskt félag fékk ekki 
frádrátt hjá sér vegna framlags til samstæðufélags sem staðsett var í Englandi. Ástæðan fyrir slíku var sú 
að reglan ætti aðeins við um ef framlagið gengi til finnsks félags sem yrði þ.a.l. skattlagt í Finnlandi. 
Dómstólinn komst að því að ef viðurkennt væri að framlagið væri frádráttarbært í Finnlandi, myndi það 
þýða að samstæðufélög gætu sjálf ákveðið í hvaða aðildarríkjum þau myndu skattleggjast í og gætu slík 
félög þá notast við ýmsar gerviráðstafanir til að ná sem lægstum skatti. Þótti hin finnska regla því 
réttlætanleg og ekki ganga of langt.  
126 Stefán Már Stefánsson (2006) „Leyfilegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum EB/EES réttar“ Bifröst. Bls. 
425. 
127 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „ Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.  
Árgangur. Bls. 117-120. 
128 Ragnheiður Snorradóttir og Stefán Már Stefánsson (2011) „Tvísköttunarsamningar og evrópskar 
skattareglur“ Bókaútgáfan Codex.  Bls. 170.  
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7. Hver ber ábyrgð á eftirliti  

Mikilvægt er að þær upplýsingar sem fram koma í ársreikningum félaga séu áreiðanlegar 

og réttar. Félög eiga að fara eftir þeim lögum og reglum sem í gildi eru við gerð 

reikningsskila. Vert er að skoða hver hefur eftirlit með því að rétt sé staðið að 

frádráttarbærum kostnaði í reikningsskilum félaga. 

7.1 Eftirlit hins opinbera 

Félögum er stunda atvinnurekstur er skylt að skila inn ársreikningi sbr. 3. tl. 1. mgr. 1.gr. 

laga um ársreikninga nr. 3/2006(hér eftir ÁRS). Ársreikningum er skilað til 

ársreikningaskrár sem er starfandi innan veggja Ríkisskattstjóra. Ársreikningaskrá er 

starfrækt í því skyni að taka á móti, geyma og birta ársreikninga skilaskyldra félaga og 

hafa eftirlit með félögum sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð 

ársreikninga.129 Ársreikningaskrá er skylt að gera úrtakskannanir og athuganir á 

reikningsskilum, samstæðureikningum og skýrslum stjórnar með það að markmiði að 

sannreyna að gögn séu í samræmi við lög um ársreikninga. Ársreikningaskrá getur einnig 

krafist upplýsinga hjá skilaskyldum félögum sem nauðsynlegar eru til þess að 

markmiðinu sé náð sbr. 117. gr. ÁRS. 

Í 90. gr. TSL kemur fram að skattaðilum ber að skila skýrslu til Ríkisskattstjóra þar 

sem greint er frá atriðum sem skipta máli við skattálagningu. Með skýrslu lögaðila sem 

hafa með höndum atvinnurekstur skal fylgja undirritaður ársreikningur. Ef félag 

vanrækir að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi hefur ársreikningaskrá 

heimild til að leggja á það fésektir sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 664/2008 um 

ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga. Var þessi heimild staðfest í Héraðsdómi í 

máli S-895/2012. 

Málavextir voru þeir að í málinu var gefin út ákæra á hendur Benedikt 

Eyjólfssyni(B) og Bílabúð Benna vegna vanrækslu á skilum ársreikninga á árunum 2006 

til 2010 til ársreikningaskrár. B sem er aðaleigandi félagsins og framkvæmdarstjóri kvað 

ársreikninga hafa verið færða lögum samkvæmt á þessum árum, þeim hafi verið skilað 

með skattframtölum til Ríkisskattstjóra og hafi félagið staðið skil á öllum sköttum og 

skyldum. Hann hefði hins vegar ekki sent ársreikningana til ársreikningaskrár líkt og lög 

                                                      
129 Samanber 9. tölul. 2. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.  
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gera ráð fyrir því hann kvaðst vera ósáttur við að upplýsingar sem þessar væru birtar 

opinberlegar þar sem samkeppnisaðilar hans gætu nálgast þær. Dómstólinn dæmdi B og 

félagið til greiðslu sektar í ríkissjóð. 

Um álagningu tekjuskatts er fjallað um í 95. gr. TSL en þar segir að Ríkisskattstjóri 

skuli leggja að loknum framtalsfresti tekjuskatt á skattaðila skv. framtali hans. 

Ríkisskattstjóri skal þó leiðrétta augljósar reiknisskekkjur og auk þess getur hann leiðrétt 

fjárhæðir einstakra liða ef þeir eru í ósamræmi við gildandi lög og fyrirmæli 

skattyfirvalda. Ef í ljós kemur  fyrir eða eftir álagningu að framtal, einstakir liðir þess eða 

fylgigögn eru ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg, eigi skráð á lögmæltan hátt eða 

ófullnægjandi undirrituð eða að Ríkisskattstjóri telji að frekari skýringa sé þörf, getur 

hann skorað á framteljanda að bæta úr því. Ef skattaðila tekst ekki að leggja fram 

fullnægjandi skýringar og gögn innan tiltekins tíma hefur Ríkisskattstjóri heimild til að 

endurákvarða skattinn skv. 96. gr. TSL. 

Hið opinbera þarf að starfa eftir Stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og skal ávalt gæta 

meðalhófs. Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu 

markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Þá skal þess 

gætt að ekki sé farið strangara í sakirnar en nauðsyn ber til.130  

Ríkisskattstjóri annast skatteftirlit skv. 102. gr. TSL. Skatteftirlitið tekur til hvers 

konar könnunar á réttmæti skattskila fyrir og eftir álagningu opinbera gjalda sem og 

samtímaeftirlits með rekstraraðilum. Einnig er í eftirlitinu fólgnar aðrar aðgerðir sem 

ætlað er að tryggja að skattaðilar standi skil á lögboðnum skýrslum og upplýsingum um 

skattstofn. Skatteftirlit með félögum byggir á þeim reikningsskilum sem þau leggja fram. 

Í 94. gr. TSL kemur fram að öllum aðilum er skylt að afhenda skattyfirvöldum allar 

nauðsynlegar upplýsingar og gögn sem þau biðja um. Skattyfirvöld geta einnig krafist 

þess að framtalsskyldir aðilar leggi fram bókhald sitt, ásamt bókhaldsgögnum sem og 

önnur gögn er varða reksturinn svo sem bréf og samninga.  

7.2 Endurskoðun ársreiknings 

Svo virðist vera að margir endurskoðendur hafi árunum fyrir hrun mælt með 

skuldsettum yfirtökum og öfugum samruna og í kjölfarið skrifað uppá og samþykkt 

                                                      
130 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 



 

69 

ársreikninga félaga sem voru stórskuldug en á móti blásin upp með eignum þ.e.a.s 

viðskiptavild sem kom síðar í ljós að voru verðlausar.131 Í 102. gr. ÁRS kemur fram að 

endurskoðendur skuli endurskoða ársreikninga í samræmi við lög um endurskoðendur 

og að lokinni endurskoðun árita hann og skal áritunin fylgja ársreikningnum skv. 104. gr. 

sömu laga. Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 (hér eftir ESK) segir í 11. gr. að við 

lok endurskoðunar skuli endurskoðandi árita hið endurskoðaða viðfangsefni  með áritun 

sem inniheldur upplýsingar um endurskoðunina og álit endurskoðandans.  

7.2.1 Hvað felst í áritun endurskoðenda 

Í 1. gr. ESK er endurskoðun óháð og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim, í þeim 

tilgangi að láta í ljós rökstutt og faglegt álit endurskoðenda um áreiðanleika þeirra og 

framsetningu í samræmi við lög, settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram 

koma í álitsgerðinni.132 Ársreikningur skal gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og 

breytingu á handbæru fé samanber 5. gr. laga ÁRS. Endurskoðun ársreikninga skal 

framkvæmd af endurskoðendum sem eru óháðir aðilar sem staðfesta þær upplýsingar 

sem fram koma í reikningsskilum. Samkvæmt ÁRS bera stjórn og framkvæmdarstjóri 

ábyrgð á gerð ársreiknings og breytir endurskoðun hans engu um slíka ábyrgð og þ.a.l. 

eru það ekki endurskoðendur sem ákvarða hvaða upplýsingar eru settar  fram í 

reikningsskilum133  

Endurskoðunin beinist að því að staðfesta skráðar upplýsingar og að þær séu í 

samræmi við lög. Meginverkefni endurskoðenda eru auk þess að endurskoða 

ársreikninga, aðstoð við gerð ársreikninga, gerð skattframtala sem og  ýmiss fjármála og 

rekstrarráðgjöf þ.á.m. fyrirtækjakaup, samrunar og skiptingar, en endurskoðendur hafa 

á grundvelli menntunar og starfsreynslu sinnar, sérþekkingu á reiknings- og skattskilum 

auk annarra mála er snerta fjármál og rekstur. Endurskoðandinn lætur við lok 

                                                      
131 DV (2013) „Trúir því ekki að endurskoðendur verði látnir bera ábyrgð“ sótt 9. september 2013 af 
http://www.dv.is/frettir/2013/4/10/truir-thvi-ekki-ad-endurskodendur-verdi-latnir-bera-abyrgd/ 
132 Félag löggiltra endurskoðana (2011) „Endurskoðandinn hlutverk og ábyrgð“ Sótt 25. Júní 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf  
133 Félag löggiltra endurskoðana (2011) „Endurskoðandinn hlutverk og ábyrgð“ Sótt 25. Júní 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf  

http://www.dv.is/frettir/2013/4/10/truir-thvi-ekki-ad-endurskodendur-verdi-latnir-bera-abyrgd/
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf
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endurskoðunar í ljós álit sitt, með áritun sinni, en þar sem endurskoðun byggir á 

úrtakskönnunum er alltaf hætta á að hún leiði ekki í ljós hugsanleg fjársvik.134   

Álit endurskoðandans á ársreikningnum kemur fram í áritun hans, en 

langalgengust er áritun án fyrirvara. Álit án fyrirvara er notað þegar niðurstaða 

endurskoðandans er sú að ársreikningur gefi glögga mynd af rekstri, efnahag og 

sjóðstreymi fyrirtækis í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur. Ef 

endurskoðunargögn benda til þess að veruleg villa sé til staðar, sem kemur til með að 

hafa veruleg áhrif á reikningsskilin, þá getur endurskoðandinn ekki gefið út álit án 

fyrirvara og þarf þá að notast við aðrar tegundir áritanna.135  

7.2.2 Óhæði endurskoðenda 

Ein af grundvallarforsendum áritunar endurskoðenda er óhæði þeirra sem taka að sér 

endurskoðunina auk annarrar faglegrar hæfni og þekkingar.136 Í VI. kafla ESK er gert 

grein fyrir kröfum um óhæði endurskoðenda og skulu þeir vera óháðir viðskiptavini 

sínum bæði í reynd og ásýnd. Milli endurskoðanda og stjórnenda fyrirtækja er ákveðið 

hagsmunasamband þar sem endurskoðandinn fær laun sín greidd frá fyrirtækinu og því 

gæti viðhorfið verið á þann veg að endurskoðandinn geti haft hvata til þess að láta eftir 

liggja atriði sem geta verið neikvæð fyrir félagið ef slíkt myndi hafa áhrif á greidd laun 

hans.137 Þóknun fyrir endurskoðunarvinnu skal miðast við það að hún geri 

endurskoðandanum kleift að komast að rökstuddri niðurstöðu í samræmi við þær 

faglegu kröfur sem settar eru í lögum og reglum skv. 21. gr. ESK.   

7.2.3 Ábyrgð endurskoðenda 

Ef að endurskoðandi hefur ekki sinnt hlutverki sínu sem skyldi og ef vinna hans stenst 

                                                      
134 Félag löggiltra endurskoðanda (2011) „Endurskoðandinn hlutverk og ábyrgð“ Sótt 25. Júní 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf  og Sigurður Þórðarson (2002) „Hvað ber að varast“ 
Sótt 14. júlí 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2013/Skjol_hadegisfundir/files/greinar_og_rit/fle_frettabladid/3_tbl_-
_26_arg_2003.pdf 
135 Félag löggiltra endurskoðana (2011) „Endurskoðandinn hlutverk og ábyrgð“ Sótt 25. júní 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf  
136 Ragnar Jóhann Jónsson (2015) „Mikilvægi óhæðis endurskoðenda“ Sótt 14. júlí 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2015/Mblgreinar/ragnar-johann-jonsson-21.-mai-2015.pdf 
137 Jón Rafn Ragnarsson (2009) „Óhæði endurskoðenda“ Sótt 14. júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1269695/ 

http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf
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ekki lágmarkskröfur er hægt að kalla hann til ábyrgðar.138 Ábyrgð endurskoðenda kemur 

einna helst fram í áritun hans á ársreikningi en ef svo fer að álit endurskoðandans er 

rangt eða ef ekki var farið eftir lögum og reglum er hægt að bera hann til ábyrgðar.139 

Eftir bankahrunið sættu endurskoðendur harðri gagnrýni fyrir að hafa skrifað uppá 

ársreikninga með fyrirvaralausri áritun hjá fyrirtækjum sem stóðu illa, voru mikið 

skuldsett og með upphækkaðri viðskiptavild enda reyndust ársreikningarnir ekki gefa 

glöggva mynd af raunverulegri stöðu þeirra140   

Þegar athuguð er ábyrgð endurskoðanda og hvort endurskoðandi hafi gerst brotlegur 

í starfi eru ákveðin viðmið skoðuð, þ.e.a.s. sett lög og reglugerðir, leiðbeinandi reglur, 

venjur og tilmæli yfirvalda líkt og úrskurðir og dómar. Ef endurskoðandinn er talinn hafa 

brotið af sér í starfi, má draga hann til ábyrgðar, en ábyrgðin er í meginatriðum þrenns 

konar, agaviðurlög, skaðabótaábyrgð og refsiábyrgð.141  

Hlutverk endurskoðendaráðs er að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og 

endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði laga um endurskoðendur, 

siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda og annarra reglna sem taka til starfa 

endurskoðenda. Endurskoðendaráð getur tekið mál til meðferðar að eigin frumkvæði 

vegna gruns um brot í starfi og þá getur hver sá sem telur á sér brotið með aðgerðum 

eða aðgerðarleysi endurskoðenda skotið málinu til ráðsins til úrskurðar. Ef 

endurskoðendaráð hefur sýnt fram á að endurskoðandi hafi í störfum sínum brotið gegn 

lögum og reglum, skal ráðið veita aðilanum áminningu í rökstuddu áliti eða leggja til við 

ráðherra að réttindi endurskoðandans verði felld niður.142  

Samkvæmt 27. gr. ESK ber endurskoðandi ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn 

hans valda í störfum sínum, af ásetningi eða gáleysi. Um sakarmat og sönnun gilda 

reglur skaðabótaréttar en almenna skaðabótareglan er almennt skilgreind svo: 

                                                      
138 Félag löggiltra endurskoðanda (2011) „Endurskoðandinn hlutverk og ábyrgð“ Sótt 25. júní 2015 af 
http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf 
139 Morgunblaðið (2004) „Ábyrgð endurskoðenda fólgin í áritun þeirra“ Sótt. 15. júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/786101/ 
140 Þorbjörn Þórðarson (2009) „Endurskoðendur bótaskyldir“ Sótt 15. júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1290116/ 
141 Garðar G. Gíslason (2007) „Ábyrgð endurskoðenda“ Sótt 16. júlí 2015 af 
http://www.yumpu.com/is/document/view/6370509/skattadagur-fle-19-januar-2007-abyrg-
endurskoenda- 
142 15, - 17. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008 

http://www.fle.is/static/files/2013/lokaeintak_f.pdf
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„Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, enda sé 

tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum, sem verndaðir eru með 

skaðabótareglum.“143 

 

Saknæmi er huglæg afstaða og getur verið bæði gáleysi og ásetningur. Með 

gáleysi er átt við þegar aðili sýnir ekki þá aðgæslu sem gera má kröfu um af honum og 

viðhefur háttsemi sem hann telur eða vonar að ekki muni valda tjóni. Ásetningur er sú 

háttsemi sem stýrist af vilja manns og getur hann verið svo einbeittur að til stendur að 

valda tjóni. Vinnuveitendur endurskoðenda bera einnig vinnuveitendaábyrgð á tjóni 

sem valdið er af starfsmanni við framkvæmd endurskoðunarstarfa og verður hann því 

skaðabótaskyldur þó ekkert sé við háttsemi hans að athuga. Starfsmaðurinn er þó ekki 

leystur undan skaðabótaábyrgð heldur eykur reglan líkur á því að tjónþoli fái fullnustu á 

kröfu sinni.144 Skaðabótaábyrgð endurskoðenda fellur undir sérfræðiábyrgð en hún 

gildir um alla sem hlotið hafa fræðilega menntun eða starfsþjálfun á tilteknu sviði og 

nota hana sem grundvöll fyrir ráðgjöf eða þjónustu, oftast gegn gagngjaldi.145 

Sakarmatið er strangara þegar um sérfræðiábyrgð er að ræða, þ.e. gerðar eru 

ríkari kröfur til þekkingar sérfræðinga og að þeim sé ljóst að noti aðilinn ekki bestu 

þekkingu sína og nýti ekki bestu upplýsingarnar, geti það leitt til tjóns.146 Miklar kröfur 

eru gerðar til sérfræðinga um að þeir finni lausnir á verkefnum sem félög standa frammi 

fyrir og að útkoman verði sem hagstæðust fyrir aðila máls, en einnig er regluverkið að 

verða sífellt flóknara og gerð er krafa á sérfræðinga um skjótari þjónustu. Dæmi um 

vandamál er skattaráðgjöf þar sem stjórnendur fyrirtækja gera kröfur um að 

endurskoðendur finni leiðir til þess að lágmarka skattskyldu félaga. Auk krafna frá 

stjórnendum eykur flókið regluverk einnig hættuna á því að sérfræðingar fari útá grá 

                                                      
143 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson 
(2006) „Um lög og rétt“ Bókaútgáfan Codex, Reykjavík. Bls. 293 
144 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson 
(2006) „Um lög og rétt“ Bókaútgáfan Codex, Reykjavík bls. 293-305 
145 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson 
(2006) „Um lög og rétt“ Bókaútgáfan Codex, Reykjavík bls. 320 
146 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson 
(2006) „Um lög og rétt“ Bókaútgáfan Codex, Reykjavík bls. 320 
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svæði í ráðleggingum sínum. Ráðgjöf getur þannig stangast á við lög og reglur og leitt til 

bótaábyrgðar og jafnvel refsingar.147  

Eitt af viðurlögum sem ríki beitir þann sem reynist sekur um refsiverða háttsemi 

er refsing.148 Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um 

háttsemi sem var refsiverð skv. lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað.149 Í 28. gr. 

ESK eru skilyrðum refsiábyrgðar endurskoðenda gerð skil en þar segir að brot gegn 

lögum um endurskoðendur og reglum, varða sektum til ríkissjóðs, niðurfellingu réttinda 

eða fangelsi allt að 2 árum, nema þyngri hegning liggi við skv. öðrum lögum hvort sem 

þau eru framin af ásetningi eða gáleysi. Refsiábyrgð tekur bæði til athafna og 

athafnaleysis, en með athöfn er átt við verknað sem birtist í ytri líkamlegri hreyfingu og 

er aðilanum sjálfráð en með athafnarleysi er átt við þegar aðili lætur líða hjá að sinna 

ákveðinni athöfn sem aðilanum var kleift að vinna að hendi.150  

Í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar í ofanreifuðu Toyota máli, stefndi Toyota (T) 

endurskoðunarfélaginu Deloitte á Íslandi (D) vegna vinnu þess við skattskil félagsins á 

árinu 2006 og krafðist skaðabóta í máli E-377-2014. T hélt því fram að endurskoðendur 

D hafi valdið félaginu tjóni með saknæmum og ólögmætum hætti þegar D kom að 

ráðgjöf vegna öfugs samruna og í kjölfarið frádráttarbærni vaxtagjalda í skattskilum og 

byggði T á sérfræðiábyrgð endurskoðendanna. D mótmælti þessum ásökunum og sagði 

að forsvarsmenn félaganna hefðu tekið ákvörðun um að sameina félögin með þessum 

hætti en D hefði aðeins komið að framkvæmd samrunans. Niðurstaða dómsins var á 

þann veg að sú vinna sem D innti af hendi í fyrir T hafi verið í fullu samræmi við 

viðurkenndar aðferðir, innlendar sem erlendar og var D því sýknað af kröfum T.151  

7.3 Ábyrgð  stjórnenda 

Samkvæmt ÁRS er ábyrgð á gerð ársreiknings á höndum stjórnar og framkvæmdarstjóra 

sem jafnframt skulu undirrita hann. Stjórn og framkvæmdastjóri gangast undir þá 

ábyrgð að rækja ákveðnar skyldur þegar tekið er við stjórnendastörfum. Ábyrgð 

                                                      
147 Jóhannes Sigurðsson (2004) „Ábyrgð sérfræðinga“ Sótt 18. júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/781872/ 
148 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson 
(2006) „Um lög og rétt“ Bókaútgáfan Codex, Reykjavík bls. 358 
149 69. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 
150 Jónatan Þórmundarson (1999) „Afbrot og refsiábyrgð 1“ Háskólaútgáfan. Bls. 82 
151 Dómur Héraðsdóms Reykjaness í máli E-377/2014. 
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stjórnenda felst í hnotskurn að sjá til þess að fyrirtæki sé starfrækt í samræmi við 

skráðan tilgang og stefnu hluthafa, að reksturinn sé í heilbrigðu horfi ásamt því að hann 

sé í samræmi við þau lög og þær reglur sem eru í gildi hverju sinni. Stjórnendum ber að 

starfa með hagsmuni félagsins að leiðarljósi, ef að stjórnendur bregðast þeirri ábyrgð 

sem þeim er falin geta þeir orðið skaðabótaskyldir eða borið refsiábyrgð skv. almennum 

hegningarlögum.152  Í 76. gr. HLU segir að stjórnendur og aðrir sem hafa heimild til að 

koma fram fyrir hönd félagsins mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem eru til þess 

fallnar að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað 

annarra hluthafa eða félagsins.  

Stjórnendur auk endurskoðenda er skylt að bæta félagi það tjón er þeir hafa 

valdið félaginu í störfum sínum, hvort sem er af ásetningi eða gáleysi sbr. 134. gr. HLU.  

Þegar farnar eru nýjar leiðir, í skattskilum er mikilvægt að endurskoðendur geri 

stjórnendum grein fyrir þeim áhættum sem eru til staðar. Endanleg ábyrgð á þeim 

ákvörðunum sem teknar eru hvílir á herðum stjórnenda þó svo að bótakrafa kunni 

einnig að stofnast á hendur endurskoðanda. Stjórnendur  verða þó ávalt að svara fyrir 

ákvarðanir sínar gagnvart hluthöfum félagsins sem og opinberum eftirlitsaðilum.153 Ef 

stjórnarmenn eða framkvæmdarstjóri félags vanrækir að standa skil á ársreikningi eða 

samstæðureikningi til opinberar birtingar hjá ársreikningaskrá innan tilskilins frests 

varðar það sektum eða fangelsi allt að sex ár samanber 14. gr. reglugerðar nr. 664/2008.   

Í máli  Hrd. nr. 302/2013 stefndi Eyvindur Jóhannsson (E), fyrrverandi eigandi 

Vinnulyfta(V), endurskoðunarfyrirtækinu KPMG (K). E hafði ráðið K til þess að hafa 

umboð með sölu á tveimur félögum í hans eigu. K stofnaði félagið FS21 til þess að kaupa 

félög E og tók kúlulán hjá Glitni banka fyrir kaupunum. Greiðslan til E átti að fara fram í 

þrennu lagi, en eftir viðskiptin hafði E aðeins fengið greidda fyrstu  greiðsluna sem og 

lítinn hluta af seinni greiðslunum. Eftir kaupin sameinuðust félög E og skuldsetta félagið 

FS21 með öfugum samruna undir nafninu Vinnulyftur ehf. Félagið sem var mikið 

skuldsett varð tekið til gjaldþrotaskipta haustið 2008. E fór fram á skaðabætur vegna 

þeirra greiðslna sem hann hafði ekki fengið greiddar og beindi hann kröfu sinni að K, auk 

                                                      
152 Lilja Dóra Halldórsdóttir (2005) „Stofnun fyrirtækja, formreglur, réttindi og skyldur“  Sótt 20 júlí 2015 af 
http://nmi.is/media/29803/stofnun_fyrirt_kja-formreglur_r_ttindi_skyldur.pdf 
153 Jóhannes Sigurðsson (2004) „Ábyrgð sérfræðinga“ Sótt 18. júlí 2015 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/781872/ 
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endurskoðanda félagsins og stjórnarmanni KPMG sem hafði yfirumsjón með sölunni. 

Endurskoðandinn hafði samþykkt samruna félaganna, skrifað undir hann og fullyrt að 

enginn myndi hljóta tjón af. Allir aðilarnir voru dæmdir til þess að greiða E skaðabætur 

vegna þessa.154 

7.4 Þarf að endurskoða lög og reglur? 

Svo virðist vera að reglum sem ætlað er að taka á skuldsettum yfirtökum og öfugum 

samrunum sé sárlega ábótavant ef yfirvöld hefðu ætlað að koma í veg fyrir slíkar 

óraunhæfar aðgerðir og þar af leiðandi eyðileggingu á mörgum glæstu fyrirtækjum 

landsins. Reglurnar gefa ekkert annað til kynna en að það sé heimilt að vera með 

skuldsetningu á fyrirtækjum og einnig er ekki að finna í lögum neinar skýrar kröfur um 

eiginfjárhlutfall.155 Engar reglur voru eða eru til staðar sem tryggja eiga eðlilegt 

kaupverð á fyrirtækjum sem og ábyrgð fjárfesta á þeim lánum sem þeir tóku fyrir hönd 

fjárfestingarfélags.156  

Í niðurstöðu Hæstaréttar í máli E-377-2014, Toyota gegn Deloitte segir: 

„Það eitt að skattayfirvöld og dómstólar hafi síðar komist að þeirri niðurstöðu að vextir af skuldinni 

sem fylgdi Bergey ehf. við samrunann væru ekki frádráttarbærir, skv. 1. tölul. 31. gr. og 2. mgr. 49. 

gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, getur ekki leitt til skaðabótaskyldu stefnda og verður slíkt ekki 

ráðið af dómi Hæstaréttar í máli nr. 555/2012. Þeim aðferðum sem voru notaðar við umræddan 

samruna hefur verið beitt um víða veröld. Ekki verður séð af stöðlum um gerð reikningsskila né í 

reikningsskilafræði eða fjármálafræði að efast hafi verið um þessa framkvæmd og af erlendri 

framkvæmd verður ekki séð að takmarkanir séu á frádráttarbærni vaxta af lánsfé við aðstæður 

sem þessar. Þannig hafði stefndi ekki ástæðu til að ætla að vextir á lánsfé væru ekki frádráttarbærir 

til skatts. Svonefndur öfugur samruni eða skuldsettar yfirtökur voru heimilar að lögum og 

vaxtafrádráttur hafði verið framkvæmdur hér á landi í mörg ár, án athugasemda skattayfirvalda, 

þegar samruni Bergeyjar ehf. og P. Samúelssonar hf. fór fram. Stefnandi byggði á því sjálfur í stefnu 

sinni á hendur íslenska ríkinu, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 555/2012, að löng framkvæmdavenja 

hefði tíðkast um slíkan samruna og vaxtafrádrátt í því sambandi.“157  

 Öfugur samruni og skuldsett yfirtaka er heimil aðgerð skv. lögum og ekki var efast 

um lögmæti þess að vaxtagjöld vegna þessa væru frádráttarbær hvorki af 

                                                      
154 Hrd. 302/2013 
155 DV (2013) „Trúir því ekki að endurskoðendur verði látnir bera ábyrgð“ sótt 9. september 2013 af 
http://www.dv.is/frettir/2013/4/10/truir-thvi-ekki-ad-endurskodendur-verdi-latnir-bera-abyrgd/ 
156 Aðalsteinn Hákonarson (2010) „Skuldsettar yfirtökur- óvinur atvinnulífsins“ Sótt 9. September 2013 af 
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2010/01/08/skuldsettar-yfirtokur-%E2%80%93-ovinur-atvinnulifsins/ 
157 Héraðsdómur Reykjaness í máli 377/2014 

http://www.dv.is/frettir/2013/4/10/truir-thvi-ekki-ad-endurskodendur-verdi-latnir-bera-abyrgd/
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endurskoðendum né stjórnendum félaga þar sem slíkt hafði verið framkvæmt í 

reikningsskilum í mörg ár án athugasemdar skattyfirvalda.158    

7.4.1 Reglur sem stjórna eða takmarka skuldsetningu 

Eins og áður kom fram eru ekki til staða sérreglur hérlendis sem taka eiga á þunnri 

eiginfjármögnun eða vaxtafrádrætti hjá mjög skuldsettum félögum. Mörg önnur ríki 

hafa sett sérstök lagaákvæði sem eiga að hindra að unnt sé að hagnast skattalega á 

slíkum ráðstöfunum þar sem félög eru óhóflega skuldsett.  

 Slíkar reglur mætti útfæra á mismunandi vegu en ein leiðin er að sú að setja 

almenna reglu sem kveður á um að litið verði á greiðslur milli tengdra aðila og þar með 

fyrirtækjasamstæða, sem arð þegar hlutfall skulda og eigin fjár þess aðila sem innir 

greiðsluna af hendi, fer yfir 1,5:1. Slík regla myndi ekki eiga við ef hinir tengdu aðilar 

gætu sýnt fram á að viðskiptin séu eins og gengur og gerist á milli ótengdra aðila. Einnig 

má takmarka frádrátt vaxtagreiðslna sem eiga sér stað á milli tengdra aðila þegar hlutfall 

skulda og eigin fjár skuldarans fer yfir 1,5:1, eða fara þá leið að setja reglur sem útiloka 

að hægt sé að draga vaxtagjöld frá tekjum, fari þau yfir 1.000.000 og 30% af hagnaði, 

fyrir vaxtagjöld, fyrningu og skatta (EBITDA). Markmið með slíkri löggjöf væri að hjálpa 

skattayfirvöldum að koma í veg fyrir skattaundanskot. Hægt er að setja heimildir sem 

þessar í almenn ákvæði um skattasniðgöngu eða sem hluta af álitaefnum sem tengjast 

milliverðlagningu.159  

Í janúar 2015 kynntu forsvarsmenn félags atvinnurekenda  stjórnvöldum ákveðna 

lausn á þeim vanda sem skapaðist við skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna og 

nýtingu vaxtafrádráttar. Áður en lausnin verður kynnt þarf að leita bindandi álits 

skattayfirvalda á því hvort þessi lausn þessi sé tæk og hvor hægt að fylla uppí tómarúm 

innan laganna.160  

 

                                                      
158 Héraðsdómur Reykjaness í máli 377/2014. 
159 Ragnheiður Snorradóttir (2008) „Þunn eiginfjármyndun“ Grábrók , Bifröst 1. tlbl. 1.   
Árgangur. Bls. 119-121. og Guðrún Jenný Jónsdóttir (2009) „Milliverðalagning og tvísköttunarsamningar á  
breyttum tímum“ Tíund fréttablað RSK. Sótt 11. September 2013 af 
http://tiund.is/?url=http://viewer.zmags.com/publication/6307a228#/6307a228/ 
160 Viðskiptablaðið (2015) „Vinda ofan af öfugum samruna“ Sótt 15 júlí 2015 af http://vb.is/frettir/113463 

http://vb.is/frettir/113463
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8. Niðurstaða 

Tekið var til skoðunar hvort skattyfirvöldum sé heimilt að neita félögum um 

frádráttarbærni vaxtagjalda af lánum sem tengjast skuldsettum yfirtökum og öfugum 

samruna þar sem skattyfirvöld halda því fram að þau uppfylli ekki þau skilyrði sem fram 

koma í 31. gr. TSL. Á síðastliðnum árum hafa skattyfirvöld ekki heimilað félögum að 

draga frá tekjum sínum vaxtagjöld af lánum í kjölfar skuldsettrar yfirtöku og öfugs 

samruna. Þegar skoðaðar eru þær aðferðir sem aðilar beittu til að fjármagna kaup sín á 

rekstrarfélögum, er ljóst að í flestum tilvikum var um óeðlilega gerninga að ræða, þar 

sem rekstarfélagið sjálft fjármagnaði kaupin í sjálfu sér. Telja verður líklegt að í flestum 

tilvikum hafi grundvöllur ákvörðunar um öfugan samruna verið tekin með skattalegt 

hagræði til hliðsjónar en líklegt er að slík viðskiptakjör hefðu ekki verið samþykkt á milli 

tveggja ótengdra aðila. Ekki er að finna eitt tiltekið ákvæði í íslenskum tekjuskattslögum 

sem takmarkar frádráttarbærni vaxtagjalda og verður því að skoða þau sérákvæði sem 

lúta að óvenjulegum ráðstöfunum sem ætlað er að komast framhjá skattgreiðslu. 

Í 57. gr. TSL er að finna eitt af úrræðum skattyfirvalda sem á að taka á 

óvenjulegum ráðstöfunum milli tengdra aðila. Í ákvæðinu kemur fram leiðrétting sem 

heimilar skattyfirvöldum að framkvæma leiðréttingu á skattframtali aðila og er með 

henni horft framhjá þeirri ráðstöfun sem er ólögmæt skv. lagagreininni. Ákvæðið í 57. 

gr. TSL hefur einnig að geyma milliverðlagsreglu sem og raunveruleikareglu og eru þær 

verkfæri yfirvalda til ráðstöfunar og skilmálaleiðréttingar á skattasniðgöngu félaga. Til 

þess að heimilt sé að nýta 57. gr. TSL bera skattyfirvöld sönnunarbyrgði á því að ákveðið 

hagsmunasamband sé tilstaðar á milli aðila og að um óvenjulega ráðstöfun sé að ræða 

sem hefði ekki verið samþykkt á milli ótengdra aðila og að engar rekstrarlegar forsendur 

liggi að baki gerningnum. Að ofangreindu má því ætla að skattyfirvöldum væri heimilt á 

grundvelli 57. gr. TSL að líta til raunveruleikareglunnar og þar með synjað félögum um 

frádrátt á vaxtagjöldum, sem tengjast láni sem veitt eru af tengdum aðila séu skilmálar 

þess frábrugðnir því sem hægt væri að fá á milli ótengdra aðila og ef enginn 

rekstrarlegur grundvöllur liggur að baki láninu.  

Þá var kannað hvaða reglur eru til staðar þegar um er að ræða lán milli tengdra aðila 

ásamt því hvort það sé samrýmanlegt 104. gr. HLU,  þegar félög fara í gegnum 

skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna, þegar lánið sem fjárfestingarfélag tók til að 
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kaupa rekstarfélagið endar í raun í rekstarfélaginu þannig líta megi svo á að félagið hafi í 

raun sjálft tekið lán fyrir kaupunum í sér. Einnig var skoðað hvaða reglur gilda varðandi 

þunna eiginfjármögnun, en ekki er að finna í innlendum lögum bein ákvæði sem taka á 

þunnri eiginfjármögnun eða takmörkun á frádráttarbærni vaxta við þær aðstæður og því 

verður að líta til 57. gr. TSL.  

Farið var í gegnum nýlega dóma í máli Toyota og Samherja, en niðurstaða beggja 

dómanna var sú að frádráttur vaxtagjalda í reikningsskilum félaga, að undangenginni 

skuldsettri yfirtöku og öfugs samruna, var ekki talinn heimill á þeim grundvelli að sú 

ráðstöfun færi í bága við 31. gr. TSL, þrátt fyrir að aðilar málanna hafi byggt 

málatilbúnað sinn á margan hátt á málefnalegum rökum. Tekinn var til skoðunar nýlegur 

úrskurður YSKN nr. 174/2015 þar sem bindandi áliti Ríkisskattstjóra var breytt á þann 

veg að fallist var á að vextir af láni sem eignarhaldsfélag hafði í hug á að koma inn í 

dótturfélag sitt með hlutafjáraukningu og notað yrði til að greiða upp fyrra lán, væru 

frádráttabærir á grundvelli 31. gr. TSL. Af því sögðu má telja líklegt að mörg félög, sem 

eru enn þann dag í dag með lán sem bera vaxtagjöld sem ekki eru frádráttarbær til 

skatts, geti líklega endurfjármagnað sig með þessum hætti, að því gefnu að 

móðurfélagið sé eignarhaldsfélag sem hefur þann tilgang að fjárfesta í og eiga hluti í 

öðrum félögum.  

Einnig var skoðað hver hefur eftirlit með því að rétt sé staðið að frádráttarbærum 

kostnaði í ársreikningum félaga af hálfu hins opinbera og í því samhengi kannað hvar 

ábyrgðin liggur á réttri meðferð vaxtagjalda. 

Ákvæðið sem fram kemur í 51. gr. TSL er skýrt um að við samruna skuli öll skattaleg 

réttindi og skyldur færast yfir til yfirtökufélags. Í TSL er ekki gerður greinarmunur hvort 

móðurfélag eða dótturfélag verði yfirtökufélag og þar að leiðandi er heimilt að 

framkvæma öfugan samruna. Í íslenskum tekjuskattslögum er ekki að finna eitt tiltekið 

ákvæði sem takmarkar frádráttarbærni vaxtagjalda við samruna en hins vegar eru í gildi 

ýmis sérákvæði sem ætlað er að taka á þeim ráðstöfunum er hafa þann eina tilgang að 

komast framhjá skattgreiðslu við samruna. Í því sambandi má nefna þegar félag fjárfestir 

í öðru félagi með það skattahagræði fyrir augum að kaupa uppsafnað ónýtt rekstrartap. 

Í 54. gr. TSL eru settar skorður við því að ónotað tap sé notað til lækkunar á hagnaði 

yfirtökufélags við samruna og er ákvæðið því undantekning frá 51. gr. TSL.  
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Félög innan sömu samstæðu geta sótt um heimild til Ríkisskattstjóra um samsköttun 

sbr. 55. gr. TSL. Ef félögin hefðu sótt um samsköttun í stað þess að fara í gegnum öfugan 

samruna gætu vaxtagjöldin nýst sem frádráttarbær kostnaður í reikningsskilum þeirra. 

Þarna er um augljóst misræmi að ræða sem bendir sterklega til veikleika í 

tekjuskattslögunum í þessum aðstæðum. Það verður að teljast óeðlilegt að félög geti 

notið skattalegs hagræðis með samsköttun en ekki við samruna, að því gefnu að 

samruninn hafi verið framkvæmdur með rekstrarleg sjónarmið í huga.  

Þær aðferðir sem notast var við hérlendis við skuldsettar yfirtökur og öfugan 

samruna hafði verið beitt út um allan heim og ekki verður séð að efast hafi verið um þá 

framkvæmd. Þegar litið er til erlendrar framkvæmdar virðast ekki vera til staðar 

takmarkanir á frádráttarbærni vaxta við aðstæður sem þessar. Telja verður að hvorki 

stjórnendur né endurskoðendur hafi haft ástæðu til að ætla að vextir sem þessir væru 

ekki frádráttarbærir í reikningsskilum félaga. Því telur höfundur mikla ábyrgð liggja hjá 

löggjafarvaldinu og skattyfirvöldum fyrir þær sakir að hafa vanrækt að stöðva 

reikningshaldslega meðferð vaxtagjalda í kringum hrun, sem varð þess valdandi að mörg 

félög landsins fóru í þrot.  

Líkt og fram kom að ofan var lagt fram lagafrumvarp árið 2009, m.a. með það að 

markmiði, að lögfesta ákvæði sem takmarka átti frádráttarbærni vaxtagjalda við 

aðstæður sem þessar. Ákvæðið átti að taka af öll tvímæli um að hlutafélagi væri 

óheimilt að draga frá tekjum sínum kostnað við að kaupa félagið sjálft og að draga frá 

skattskyldum tekjum sínum vaxtagjöld af lánum. Fallið var frá lögfestingu ákvæðisins 

m.a. vegna þess að skattyfirvöld töldu þessar reglu þegar vera í gildi. 

Rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi grundvallast á lögum, reglum og venjum sem í 

gildi er á hverjum tíma. Það þarf því ekki þarf að fara mörgum orðum yfir mikilvægi þess 

að skattaleg framkvæmd, hvort hún sé byggð á lögum, reglum eða venju, sem látin 

hefur verið óátalin í fjölmörg ár af hálfu eftirlitsaðila, verði ekki fyrir skyndilegri og 

óvæntri stefnubreytingu m.a. vegna óvæntra aðgerða Ríkisskattstjóra. Vinna verður að 

öllum breytingum með hæfilegum fyrirvara og í samráði við atvinnulífið þannig að tryggt 

sé uppgjörsaðilar séu upplýstir um fyrirhugaðar breytingar, jafnvel þó ekki ríki sátt um 

breytingarnar.  
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Af ofangreindum skrifum má þó sjá að inntak tekjuskattslaganna er óskýrt.  Að mati 

höfundar er nauðsynlegt að löggjafinn marki framtíðarstefnu í þessum málaflokki með 

lögfestingu lagaákvæðis sem kveður afdráttarlaust á um það hvort vaxtagjöld séu 

frádráttarbær við aðstæður sem þessar. Skattaðilum sem og öðrum aðilum sem tengjast 

atvinnulífinu verður að vera fullkomlega  ljóst hvaða reglur eru í gildi við meðferð 

reikningsskila á hverjum tíma, því um er að ræða mikla fjárhagslega hagsmuni, bæði 

ríkissjóðs sem og atvinnurekenda. 
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9. Lokaorð 

Megintilgangurinn með rannsóknarvinnu minni og ítarlegri skoðun á takmörkun á 

frádráttarbærni vaxtagjalda í atvinnurekstri var að ná að sökkva sér djúpt í 

viðfangsefnið, skilja til fullnustu hverjar reglurnar væru, hvort eitthvað væri óljóst og 

hvort eitthvað þyrfti að leiðrétta, rýna betur eða endursemja í laga- og regluumhverfinu. 

Hugsanlega var það innblástur frá þeim skattaréttarnámskeiðum sem ég fór í gegnum í 

náminu og hvatning leiðbeinenda míns sem fengu mig til að horfa beint í áttina að 

meginvanda atvinnulífsins m.t.t. reikningsskila þeirra. Hvernig gátu félögin á markvissan 

hátt hagað sínum rekstri þannig að skattskil væru rétt og eðlileg en um leið náð fram 

sem bestri afkomu til framdráttar fyrirtækisins og frekari þróunar. Vissulega var einnig 

til staðar fræða- og heimildainnblástur úr mörgum áttum sem fékk mig til að reyna að 

tengja saman mismunandi viðhorf og niðurstöður ólíkra dómsmála frá ýmsum tímum, 

jafnvel nýlegum málum. Dómsmálin og ágreiningsmálin voru það mörg að það sem 

skipti mestu máli var að sía út og skoða þau mál sem höfðu afgerandi niðurstöðu og 

veruleg áhrif á framgang uppgjörsaðferða og skýrðu betur út lög og 

reikningsskilaaðferðir. 

Ég tel að markmiðum rannsóknarinnar og skoðunar minnar hafi verið náð og að 

niðurstöður varpi ljósi á það vandamál sem fyrirtæki takast á við daglega, en ekkert 

síður endurskoðunaraðilar og stjórnsýslan. Það er að mínu mati mikilvægt að 

stjórnsýslan, eftirlitsaðilar og löggjafinn rýni í regluumhverfi sitt og þessi rannsókn 

verður vonandi öðrum jákvæð hvatning til þess að svo verði gert, á formfastan og 

agaðan hátt. 
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