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Formáli 

Þessi ritgerð er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við Viðskiptafræðideild, 

Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands árið 2016. Einar Guðbjartsson dósent við 

Viðskiptafræðideild var leiðbeinandi minn og vil ég þakka honum kærlega fyrir samstarfið. 

Sérstakar þakkir til Guðnýjar Magnúsdóttur fyrir yfirlestur og góða ráðgjöf og bestu 

þakkir til Hildar Katrínar Rafnsdóttur. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um yfirfæranlegt skattalegt tap, framsetningu þess í 

ársreikningum og yfirfæranlegt tap afturvirkt.  

Farið er yfir tekjuskatt fyrirtækja og hvernig yfirfæranlegt tap þeirra hefur áhrif á 

tekjuskatt. Þá verður einnig farið yfir hvaða lög gilda hér á landi um yfirfæranlegt tap og 

IAS 12 sem fjallar sérstaklega um tekjuskatt fyrirtækja. Skoðaðir eru ársreikningar félaga 

í Kauphöllinni og athugað hvernig þau setja fram sitt yfirfæranlega tap og hvernig það 

nýtist félögunum síðar.  

Þá verður einnig farið yfir yfirfæranlegt tap afturvirkt og skoðað hvaða reglur gilda um 

slíkt í nágrannalöndum okkar og ennfremur skoðað hvort rök séu fyrir því að heimila slíkt 

hér á landi. Svo verða helstu hlutar ritgerðarinnar dregnir saman. 

Niðurstöður voru þær að þörf er á frekari rannsóknum á efnahagslegum þörfum, 

þörfum fyrirtækja og þörfum samfélagsins, til að komast að góðri niðurstöðu um hvort 

ætti að heimila yfirfæranlegt tap afturvirkt eða ekki. 
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1 Inngangur 

Í sífellt harðnandi samkeppni reyna fyrirtæki að draga úr útgjöldum til að auka 

samkeppnishæfni sína, en meðal þessara útgjaldaliða er tekjuskattur. Að skilja hvernig 

yfirfæranlegt tap hefur áhrif á rekstrarafkomu, getur reynst mikilvægt til þess að halda 

rekstrinum samkeppnishæfum. Í þessari ritgerð verður fjallað um yfirfæranlegt tap og þar með 

útskýrt hvað felst í afturvirku yfirfæranlegu tapi þegar kemur að tekjuskatti út frá rekstri. Farið 

verður yfir hvað yfirfæranlegt tap er, hvernig það virkar og hvernig fyrirtæki geta nýtt sér 

eiginleika þess. Stuðst verður við tekjuskattslög og alþjóðlega reikningsstaðla (International 

Accounting Standards) við útskýringu á þeim lögum og reglum sem eiga við yfirfæranlegt tap. 

Sýnt verður hvernig félög setja fram yfirfæranlegt tap í ársreikningum sínum og hvernig 

fyrirtæki halda utanum yfirfæranlega tapið sitt. Þá verður einnig kannað hvort rök séu fyrir því 

að heimila yfirfæranlegt tap afturvirkt. 

Yfirfæranlegt tap er tekjuskattsinneign sem myndast vegna skattalegs taps fyrirtækisins. 

Skattalegt tap myndast þegar skattskyldar tekjur eru lægri en frádráttarbær gjöld. 

Yfirfæranlegt tap er svo hægt að nýta til að lækka tekjuskatt sem hlýst af hagnaði  komandi 

ára.  

Í fyrsta hluta verður útskýrt hvernig tekjuskattur myndast og samband tekjuskatts og 

yfirfæranlegs taps. Byrjað verður á að fjalla um tekjuskatt fyrirtækja, hvaða lög gilda þar um 

og hvernig skuli færa hann til bókar. Þá verður haldið áfram og útskýrt hvernig tekjuskattsstofn 

er fenginn og hvar yfirfæranlegt tap fellur inn þar.  

Í öðrum hluta verður framsetning yfirfæranlegs taps skoðuð, þar sem farið verður yfir reglur 

IAS í bland við íslensk lög. Þá verða ársreikningar frá Fjarskiptum og HB Granda skoðaðir og 

horft á það hvernig félögin fara með sitt yfirfæranlega tap, en félögin eru bæði skráð í Kauphöll 

Íslands.  

Í þriðja hlutanum verður svo skoðað hvort rök séu fyrir því að heimila yfirfæranlegt tap 

afturvirkt. Að því loknu er gerð samantekt um helstu niðurstöður. 
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2 Tekjuskattur - tekjuskattsstofn 

Í þessum kafla verður tekjuskattur útskýrður nánar, hvernig hann er reiknaður og af hverju 

hann samanstendur. 

Tekjuskattur er skattur sem innheimtist frá einstaklingum og lögaðilum og er reiknaður út 

frá fyrirfram ákveðnum hlutföllum af tekjuskattsstofni (ríkisskattstjóri, e.d.-c). 

Sé hagnaður fyrirtækis t.a.m. 1.000 milljónir og tekjuskattshlutfallið 20% þarf fyrirtækið að 

borga 200 milljónir til ríkissjóðs, í formi tekjuskatts. Ekki skiptir máli hvar teknanna er aflað svo 

lengi sem einstaklingurinn eða lögaðilinn sé heimilisfastur hér á landi  þá ber að greiða 

tekjuskatt af hagnaði hérlendis. Þó eru nokkrar undantekningar eins og LÍN, Íbúðalánasjóður 

og Framkvæmdasjóður fatlaðra og eru slíkar undantekningar nefndar í lögum (Lög um 

tekjuskatt, nr. 90/2003). 

Tekjuskattur er ein af mikilvægustu tekjulindum ríkissjóðs. Til að fá glögga mynd af 

mikilvægi þessara tekna þá var tekjuskattur tæplega 40% af heildarskatttekjum og tæplega 

30% af heildartekjum ríkissjóðs árið 2014. Á sama ári skilaði tekjuskattur rúmlega 200 

milljörðum af þeim tæplega 670 milljörðum sem ríkissjóður aflaði, en þar af voru um 66 

milljarðar frá lögaðilum eða um 1/3 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

2.1 Skipting tekjuskatts 

Þeir sem borga þennan tekjuskatt og mynduðu fyrrgreinda 200 milljarða árið 2014 voru 

einstaklingar annars vegar og lögaðilar hins vegar.  

Rekstartap kemur fram í ársreikningum lögaðila. Það getur  verið upplýsandi að líta aðeins 

á það hvernig tekjuskattur fellur á einstaklinga í samanburði við lögaðila innan sama kerfis. 

Lögaðilar greiða 20% tekjuskatt af sínum tekjuskattsstofni og er skatturinn ekki þrepaskiptur. 

(Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003). Tekjuskattur lögaðila er greiddur til ríkissjóðs en tekjuskattur 

einstaklinga er greiddur til sveitafélaga í formi útsvars (Samband íslenskra sveitafélaga, e.d.). 

Bókunin sem er gerð í bókhaldi lögaðila vegna tekjuskatts ársins birtist þá sem gjöld á 

rekstarreikningi og mótfærslan sem ógreiddur tekjuskattur á efnahagsreikningi (Kieso, 

Weygandt og Warfield, 2011 kafli 19). 
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2.2 Tekjuskattsstofn 

Mikilvægt er að reikna út tekjuskattsstofn í samræmi við lög um tekjuskatt lögaðila, til að sjá 

hversu mikinn tekjuskatt skal greiða (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 með síðari breytingum). 

Þegar búið er að reikna út tekjuskattsstofninn kemur svo í ljós hvort hægt sé að nota 

rekstrartap, sé það til staðar. Tafla 1 sýnir hvernig tekjuskattsstofn byggist upp.  

Tafla 1. Tekjuskattsstofn 

Tekjuskattsstofn 

Tekjur ársins 10.000 

Frádrættir ársins (900) 

Skattaafslættir (100) 

Tekjuskattsstofn 9.000 

 

Þegar tekjuskattur er reiknaður, hvort sem um lögaðila eða einstaklinga er að ræða, þarf 

fyrst að finna tekjuskattsstofninn. Tekjuskattur er fyrirfram ákveðið hlutfall af stofninum með 

tilliti til frádráttar og skattþrepa.  

Tekjuskattsstofn er fundinn út frá heildartekjum, að frádregnum skattfrjálsum tekjum, 

frádráttum og afsláttum á því skattaári sem teknanna er aflað. Með afsláttum er átt við 

mögulegar skattaívilnanir, eins og fjárfestingar í nýsköpun ofl.  Heildartekjur á skattaári eru 

allar þær tekjur sem einstaklingur eða lögaðili aflar á því skattaári (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2011 kafli 19). 

Lögaðilar geta í samráði við ríkisskattstjóra ákveðið annað tólf mánaða tímabil en 

almanaksárið (uppgjörsár) eftir því hvað hentar þeirra rekstri best, á meðan einstaklingar hafa 

alltaf almanaksárið sem skattár. Hagar hf. skráð félag í Kauphöll Ísland, hafa t.d. sitt skattár frá 

1. mars til 28. febrúar ár hvert.  

Skattskyldar tekjur geta verið margvíslegar t.d. sala á vörum eða þjónustu fyrirtækisins, 

útleiga, sala á fasteignum og vaxtatekjur svo eitthvað sé nefnt. Meginreglan er sú að tekjur eru 

tekjuskattsskyldar, nema það sé undanþága í lögum.  Frádrættir hjá tekjuskattsstofni lögaðila 

eru t.a.m. kostnaður sem hlýst af því að afla teknanna. Möguleg dæmi um frádrátt eru t.d. 

framleiðslukostnaður, markaðskostnaður, leiga á húsnæði og launakostnaður hjá lögaðila. Þá 

er lögaðila heimilt að niðurfæra vörubirgðir og viðskiptakröfur um 5% á ári og draga þá 
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niðurfærslu frá tekjum og þar með draga úr tekjuskattsstofni. Varanlega rekstarfjármuni, séu 

þeir notaðir til að afla tekna, má fyrna til frádráttar á tekjum en fyrningarhlutfallið fer eftir eðli 

hverrar eignar fyrir sig. Skip, loftför, fólksbifreiðar og leigubifreiðar má t.d. fyrna 10%-20% frá 

stofnverði, skrifstofuáhöld 20%-35%, verksmiðjuvélar 10%-30% svo og vélar til 

mannvirkjagerðar, aðrar bifreiðar og flutningatæki um 20%-35%  (Lög um tekjuskatt, nr. 

90/2003). 

Þegar skattur hefur svo verið ákvarðaður, er það í höndum tollstjóra að innheimta skatt 

fyrir Reykjavík en sýslumanna að innheimta sinn skatt hver á sínu svæði (Tollstjóri, e.d.). 

2.3 Tekjuskattsinneign (-skuldbinding) 

Hvort sem um er að ræða tekjuskattsinneign eða -skuldbindingu er tekjuskattur sem ekki hefur 

verið gerður upp við ríkið, færður til skuldar eða eignar eftir því sem við á. Rekstartap er skráð 

í bókhald sem tekjuskattsinneign þegar það á við og kemur hugsanlega til með að nýtast á móti 

hagnaði á komandi árum,  og þar með greiðslu á tekjuskatti til næstu 10 ár eftir að tap myndast 

(Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Þegar fyrirtækið hefur tekjuskattskuldbindingu þýðir það að fyrirtækið skuldar tekjuskatt til 

ríkissjóðs vegna tímabundins mismunar. Ef um er að ræða tekjuskattsinneign í staðinn fyrir 

tekjuskattsskuldbindingu gerir það það að verkum að félagið á inneign í tekjuskatt og næst 

þegar félagið þarf að borga tekjuskatt dregst tekjuskatturinn frá inneigninni þar til hún tæmist 

og tekjuskattur greiðist aftur eðlilega. Tekjuskattsinneign getur komið til vegna frádráttarbærs 

tímabundins mismunar, yfirfærslu á ónotuðum skattaafslætti eða inneignar frá ónýttu 

skattalegu tapi (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, kafli 19). 

2.4 Mismunur í bókhaldi 

Þegar um mismun í bókhaldi er ræða í skattalegu og bókhaldslegu samhengi, er um að ræða 

mismun á virði eigna eða skulda að teknu tilliti til skattalegrar meðferðar. Þessir mismunir eru 

annað hvort tímabundnir eða varanlegir. (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, kafli 19). 

2.4.1 Tímabundinn mismunur 

Tímabundinn mismunur er mismunur milli bókfærðs verðs eignar eða skuldar í 

efnahagsreikningi og skattalegs verðs hennar. Tímabundinn mismunur getur verið annað 

hvort, skattskyldur tímabundinn mismunur, sem er mismunur sem verður skattskyldur síðar 

við ákvörðun skattalegrar afkomu og stafar af því að bókfært verð eignar er hærra en 
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skattalegt verð hennar, eða að bókfært verð skuldar er lægra en skattalegt verð hennar. 

Skattalegt verð er stofnverð eignarinnar að frádregnum afskriftum á meðan bókfært virði er 

það verð sem eignin er metin á í bókhaldi. Eignir eru afskrifaðar til að dreifa kostnaði við 

notkun á eigninni fyrir nýtingartímabil hennar. Skattalegt stofnverð er afskrifað samkvæmt 

tekjuskattslögum en þar eru tilgreind ákveðin hlutföll sem nýtast til afskrifta. Fyrirtækin hafa 

meiri stjórn á því hvernig þau afskrifa eignir í bókhaldi sínu og er verð í bókhaldi oft nær því 

verði sem myndi fást fyrir eignina á hverjum tíma (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, kafli 

19). 

Ef eign er metin á hærra verði í bókhaldi félags en skattalegs virði, myndast tímabundinn 

mismunur og þar með tekjuskattsskuldbinding. Væri aftur á móti skattalegt verð hærra en 

bókfært verð, væri tímabundni mismunurinn í formi tekjuskattsinneignar. Sé um að ræða skuld 

sem er metin til hærra verðs bókhaldslega en skattalega, er tímabundni mismunurinn 

tekjuskattsinneign en á hinn bóginn tekjuskattsskuldbinding, sé skattalegt verð hærra en það 

bókhaldslega. Skattalegt verð er sú upphæð sem eign eða skuld er metin til skatts (Kieso, 

Weygandt og Warfield, 2011, kafli 19). 

2.4.2 Varanlegur mismunur 

Varanlegur mismunur á sér stað þegar kostnaður sem til fellur er ekki frádráttarbær, að hluta 

eða fullu, eða þegar tekjur eru ekki skattskyldar að hluta eða fullu. 

Dæmi um kostnað sem telst ekki frádráttarbær, væri t.d. sekt sem sett er á félag. Sektin 

þarf að koma fram í bókhaldi félagsins til að endurspegla fjármál þess en er ekki frádráttarbær 

til skatts og því ekki í skattframtali félagsins. Mismunurinn leiðréttist ekki á endanum og telst 

því varanlegur. Tímabundinn mismunur gengur alltaf til baka á endanum en það sama á ekki 

við um varanlegan mismun. 

Dæmi um tekjur sem myndu stofna varanlegan mismun væri styrkur eða bætur, sem ekki 

væru skattskyldar. Tekjurnar kæmu fram í bókhaldi félagsins en væru ekki hluti af reiknuðum 

tekjuskatti. (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, kafli 19). 
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Tafla 2. Tímabundinn mismunur 

Tímabundinn mismunur 

Skattalegt verð 900 1.000 

Bókfært verð 1.000 900 

Mismunur 100 100 

Tekjuskattur 20% 20 20 

Skatteign -- 20 

Tekjuskattsskuldbinding 20 -- 

 

Í töflu 2 sjáum við útreikning á tímabundnum mismun. Mismunurinn á skattalegu og 

bókfærðu verði er 100 og miðað við 20% tekjuskatt reiknast tímabundni mismunurinn því 20. 

Þegar bókfært verð er hærra en skattalegt verð myndast tekjuskattsskuldbinding en þar sem 

skattalegt verð er hærra myndast tekjuskattssinneign. Skatteign getur dregist frá tekjuskatti á 

meðan tekjuskattsskuldbinding bætist við. Ef bókfært verð er sama og skattalegt þá er ekki um 

tímabundinn mismun að ræða. 

 

Tafla 3. Varanlegur mismunur 

Varanlegur mismunur 2009 2010 2011 

Tekjur fyrir skatta 1.000 1.000 1.000 

Varanlegur mismunur    

Ófrádráttarbær gjöld  200 200 

Tímabundinn mismunur     

Dreifðar greiðslur (300) 200 100 

Skattskyldar tekjur 700 1.400 1.300 

Skatthlutfall x20% x20% x20% 

Skattar til greiðslu 140 280 260 

 

Á töflu 3 má sjá varanlegan mismun og tímabundinn mismun.  

Á meðan tímabundni mismunurinn jafnast út gerir varanlegi mismunurinn það ekki.  
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3 Yfirfæranlegt skattalegt tap fyrirtækja 

Fyrirtækjum er venjunni samkvæmt ætlað að vera rekin með hagnaði, en sú er ekki alltaf 

raunin. Sveiflur í efnahagslífinu, breytingar á smekk neytenda, hæfni stjórnenda og fjölmargar 

aðrar breytur hafa áhrif á það hvort fyrirtæki komi út í hagnaði eða tapi.  

Þegar fyrirtæki skila hagnaði, greiða þau tekjuskatt af hagnaðinum, en þegar fyrirtæki skila 

tapi fá þau skattalega hagsbót sem felst í því að dreifa tekjuskattsinneign á móti 

tekjuskattsgreiðslum til seinni tíma (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, kafli 19). 

Tafla 4. Færsla við hagnað 

 

Rekstrarreikningur 

Gjöld Tekjur 

tekjuskattur  

 

Efnahagsreikningur 

Eignir Skuld 

 skattar til greiðslu 

  

 

Þegar skattalegar tekjur fyrirtækis eru hærri en frádrættir, myndast skattalegur hagnaður. 

Þegar frádrættir eru hærri upphæð en skattalegar tekjur, myndast skattalegt tap. Tafla 5 sýnir 

hvernig færa skal tap til bókar.  

Þegar skattalegur hagnaður er hjá fyrirtæki, greiðir það tekjuskatt, en við skattalega tapið 

myndast tekjuskattsinneign sem getur þá verið dregin frá skattskyldum hagnaði næstu ára og 

draga fyrirtækin þá af skattinneigninni í stað þess að greiða í ríkissjóð (Kieso, Weygandt og 

Warfield, 2011, kafli 19). Einungis þegar líkurnar eru meiri en minni á því að hægt sé að nota 

tapið á móti hagnaði, er hægt að færa það sem skattinneign í bókhaldi (IAS Plus, e.d.). Sé ekki 

útlit fyrir að fyrirtækið snúa tapi við í hagnað, og vinni þannig upp til að jafna út, má ekki færa 

það til tekjuskattsinneignar í fjárhag. 
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Tafla 5. Færsla við tapi 

Rekstrarreikningur 

Gjöld Tekjur 

 hagsbót vegna rekstrartaps 

 

Efnahagsreikningur 

Eignir Skuldir 

skatteign  

  

 

Samkvæmt lögum um ársreikninga (nr. 3/2006) er það fyrirtækisins/endurskoðenda og eftir 

atvikum skoðunarmanna þess að meta hvort og hversu mikið þau telja að hægt sé að nýta af 

yfirfæranlegu tapi til móts við skattskyldan hagnað. Þó að inneignin sé til staðar er það þó ekki 

öruggt að hún nýtist að fullu, því ekki koma öll félög sem skila tapi    til með að skila hagnaði 

síðar. Ekki á að hafa tekjuskattsinneign í bókum félagsins nema allar líkur séu á að hún verði 

notuð (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, kafli 19). 

3.1 Í samsköttun 

Hér áður fyrr gátu fyrirtæki með mikið rekstartap gengið kaupum og sölum í þeim tilgangi að 

vera skattlögð saman og borga þannig minna í tekjuskatt. Reglurnar voru þrengdar árið 1991 

til að koma í veg fyrir slíka viðskiptahætti (Alþingi, 205. mál, lagafrumvarp, 115. löggjafarþing 

1991–1992). 

Tvö eða fleiri hlutafélög geta verið skattlögð saman með leyfi ríkiskattstjóra, móðurfélags 

og dótturfélag. Móðurfélagið þarf til þess að eiga að minnsta kosti 90% í dótturfélaginu og þarf 

eignarhaldið að hafa varað allt reikningsárið nema um nýstofnað eða nýslitið dótturfélag sé að 

ræða. Félögin hafa sama reikningsár og stendur samsköttunin yfir í 5 ár að lágmarki að því 

gefnu að ekki þurfi að grípa til slita- eða gjaldþrotameðferðar (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Í samsköttun hafa félögin sameiginlegan tekjuskattsstofn sem lagður er á móðurfélagið en 

öll félögin bera ábyrgð á skattinum. Þegar einn eða fleiri aðilar eru skattlagðir saman er hægt 

að nota yfirfæranlegt tap hjá félögunum saman. Yfirfæranlegt tap sem stofnast áður en til 

samsköttunar kemur, gildir bara á því félagi sem það stofnast hjá. Ef félögin M og D fara í 
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samsköttun, þar sem M er móðurfélagið og D er dótturfélagið geta félögin með leyfi 

ríkisskattstjóra verið skattlögð saman. Ef D á yfirfæranlegt tap áður, frá því áður en 

samsköttunin hefst getur M ekki notað inneignina til frádráttar. Fari svo að D tapi á fyrsta ári 

samsköttunarinnar getur M notað yfirfæranlega tapið í bókum félaganna beggja (Lög um 

tekjuskatt nr. 90/2003). 

3.2 Öfugur samruni 

Á árunum eftir efnahagshrunið 2008  nýttu sum fyrirtæki sér svokallaðan öfugan  samruna og 

lækka þar með tekjuskattsgreiðslur. Einn helsti kostur sem menn sáu við öfugan samruna var 

sá að hægt var að draga vaxtagjöld frá tekjuskattsstofni. Öfugur samruni í kjölfar skuldsettrar 

yfirtöku gerist t.d. þegar félag A er stofnað og notar eigið fé ásamt lánsfé til að kaupa félag B. 

Félag A og B sameinast svo og þar sem einu eignir félags A eru hlutirnir í félagi B, stendur félag 

AB eftir með skuldirnar. En Adam var víst ekki lengi í Paradís og í máli nr. 555/2012 er fjallað 

um öfugan samruna, í máli sem oft er kennt við Toyota á Íslandi. Félagið Bergey ehf. keypti 

hlutabréf í P. Samúelssyni hf. og sameinuðust þau. Töldu eigendur sameinaða félagsins að 

vaxtagjöld lánsins sem fengið var til að kaupa P. Samúelsson hf. giltu sem rekstrarkostnaður 

og því frádráttarbær kostnaður. Hæstiréttur komst að því að sá kostnaður væri ekki tengdur 

rekstri félagsins heldur eigendanna og fjármögnun þeirra á kaupunum og þar með ekki 

frádráttabær rekstrarkostnaður. Málið var ákveðið prófmál um öfugan samruna þar sem 

margir töldu að um væri að ræða löglegar aðgerðir (ríkisskattstjóri, e.d. -a). 

3.3 Íslensk lög um yfirfæranlegt tap 

Til að geta skilið hvernig farið er með rekstrartap í skattalegu tilliti verður að þekkja og skilja 

þær reglur sem gilda um slíkt. Um það gilda lög um tekjuskatt og lög um ársreikninga, svo 

eitthvað sé nefnt. Til ársins 1992 var rekstrartap yfirfæranlegt ótímabundið en eftir það var 

settur 5 ára tímafrestur á að jafna ójafnað yfirfæranlegt tap til móts við hagnað (Alþingi, 205. 

mál, lagafrumvarp, 115. löggjafarþing 1991–1992). 

Það var svo hækkað í 8 ár en í dag er yfirfæranlegt tap jafnanlegt 10 skattárum eftir að til 

þess er stofnað. Þannig ef ABC ehf skilar 10 milljónum í tapi í lok árs 2015 getur ABC nýtt 

inneignina fram til loka árs 2025. Ekki er skylt að nýta alla inneignina í einu heldur er hægt að 

nýta hana yfir öll tímabilin sé hagnaðurinn til staðar. Hafi ABC ehf skilað hagnaði á einu ári af 
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næstu 10 árum þar á eftir getur það nýtt inneignina til að jafna tapið og þar með lækka 

greiðslur til tekjuskatts (Alþingi, 324. mál, 128. löggjafarþing 2002–2003). 

Þá er ekki hægt að jafna tapið, hafi reksturinn breyst verulega nema breytingarnar geti talist 

eðlilegar, en sýna þarf fram á að breytingar á rekstrinum séu gerðar í eðlilegum 

rekstrartilgangi. Ekki er hægt að taka yfir fyrirtæki með mikið rekstrartap til að jafna út í eigin 

rekstri. Kveðið er á um að þau gjöld séu ætluð til frádráttar í tengdum rekstri en ekki eins og í 

fyrrnefndu Toyota á Íslandi máli (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

3.4 Rekstartap afturvirkt 

Í íslenskum lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 með síðari breytingum, er einungis hægt lækka 

tekjuskatt með því að nýta áfallið tap fyrri ára til að lækka skattalegan hagnað í framtíðinni. Ef 

fyrirtæki sem á ekkert yfirfæranlegt tap skilar hagnaði eitt árið og svo tapi árið eftir, getur það 

ekki mætt hagnaði fyrra árs með tapi seinna ársins hvað lækkun á tekjuskatti varðar. Ef heimild 

væri til staðar sem gæfi kost á því að færa tap afturvirkt, væri hægt að endurheimta skatt 

vegna hagnaðar með tapi á næsta eða næstu árum, og jafna þar með út hagnaðinn. Slíkt er 

leyft í mörgum löndum eins og t.d. Bretlandi og Bandaríkjunum (Kieso, Weygandt og Warfield, 

2011, kafli 19). Tafla 6 sýnir hvernig bókhaldsfærslan er þegar tap nýtist afturvirkt. Handbært 

fé kemur inn á efnahagsreikning og mótfærslan er endurgreiðsla frá ríkissjóði sem fer á 

rekstrarreikning. 

 

Tafla 6. Afturvirkt rekstrartap 

Rekstrarreikningur 

Gjöld Tekjur 

 endurgreitt vegna tekjuskatts 
fyrri ára 

 

Efnahagsreikningur 

Eignir Skuldir 

handbært fé  
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Í Bretlandi fyrnist yfirfæranlegt tap ekki, heldur stendur inni þangað til fyrirtækið verður 

gjaldþrota eða tapið jafnast. Skiptir litlu hvort tapið sé hundrað ára eða eins árs, það er 

nýtanlegt til að jafna út tapið. Þá er einnig hægt að fá tekjuskatt endurgreiddan með afturvirku 

tapi tólf mánuði aftur í tímann (PwC, 2007). 

Í Bandaríkjunum er almenna reglan sú að yfirfæranlegt tap gildi í 20 ár til ríkisskatts (e. 

Federal Tax) og afturvirkt gildir það í 2 ár. En Bandaríkin eru sambandsríki þar sem hvert fylki 

getur myndað sín eign lög og eru oft mismunandi reglur um yfirfæranlegt tap til frádráttar frá 

fylkisskatti (PwC, 2007). 
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4 Framsetning yfirfæranlegs taps í ársreikningum 

Framsetning yfirfæranlegs taps í ársreikningum er samkvæmt IAS 12 staðli sem er útskýrður 

seinna í kaflanum. Hagnaður er settur fram í ársreikningi og er tekjuskattur svo dreginn frá 

honum til að mynda hagnað ársins.  

Í efnahagsreikningi er tekjuskattsskuldbinding sett undir langtímaskuldir og 

tekjuskattsinneign undir fastafjármuni og bæði þessi atriði eru svo útskýrð nánar í skýringum. 

Breytingar á tekjuskattsinneign og -skuldbindingu er útskýrðar í skýringum en í sjóðstreyminu 

kemur einnig fram breytingin á tekjuskattseigninni eða -skuldbindingunni. Yfirfæranlegt tap er 

svo sundurliðað eftir árum. Það kemur fram hvort og hve mikið tap varð á hverju ári fyrir sig, 

hve lengi það gildir og hvort að breyting hafi orðið á árinu. Sé það mat stjórnar að tapið nýtist 

til frádráttar frá skattskyldum hagnaði skal það vera áfram í bókunum, en ef ekki þá skal það 

einungis vera það sem stjórnin telur að eigi eftir að nýtast (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, 

kafli 19). 

Rétt framsetning getur verið gífurlega mikilvæg enda eru ársreikningar helsta leið fyrir 

fjárfesta og yfirvöld til að meta stöðu fyrirtækis. Sé brotið gegn ársreikningalögum hvort sem 

sé um gáleysi að ræða eða einlægan ásetning eru viðurlög við þeim brotum, sektir og í 

alvarlegum tilfellum um meiri háttar brot fangelsi allt að sex árum (Lög um ársreikninga, nr.  

3/2006). 

4.1 IAS 12 

Í samræmi við lög um bókhald og tekjuskatt þarf að setja færslur rétt upp í bókhaldi og þurfa 

færslurnar að vera í takt við þá reikningsskilastaðla sem eru notaðir. Sé bókhaldið í góðu standi 

en ekki sambærilegt í öðrum kerfum, getur misræmi verið á kerfunum og félagið litið betur 

eða verr út en efni standa til. Hér á landi er stuðst við IAS 12 til að færa tekjuskatt í bókhald 

hjá þeim félögum er beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, IAS (International Accounting 

Standards) eru reikningsskilareglur sem segja til um hvernig setja eigi fram hreyfingar í 

bókhaldi. Árið 2002 var Reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins (EB) nr. 1606/2002 samþykkt en 

hún segir að félög skráð á hlutabréfamarkað þurfi að fylgja reglum Alþjóðlegra reikningsskila í 

ársreikningum frá og með 1. janúar 2005 (Lög um ársreikninga nr.3/2006). 

Markmið 12. kafla IAS er að ná fram skýrri framsetningu á tekjuskatti í bókhaldi. Staðallinn 

hefur að geyma ákveðnar skilgreiningar á lykilhugtökum, en þau eru skattalegt verð, 
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tímabundinn mismunur, frestaður skattur og skattur til greiðslu. Staðallinn sýnir hvernig skuli 

meta þessa hluti og hvernig skuli sýna þá í bókhaldi. Gert er ráð fyrir því að fyrirtæki sýni fram 

á skattaleg áhrif viðskipta og annarra atburða. Færa þarf til bókar öll skattaleg áhrif vegna 

viðskipta og atburða samkvæmt staðlinum. Tekjuskattur til greiðslu sýnir þá upphæð sem skal 

greiða til ríkissjóðs. Frestaður tekjuskattur tekur hins vegar tillit til skattalegra áhrifa bókhalds 

og sýnir nákvæmari niðurstöðu raunverulegs tekjuskatts, hvort sem um er að ræða 

skuldbindingu, inneign eða raunstöðu til greiðslu. Almenna reglan er sú að sýna skuli ávallt 

tímabundinn mismun, stöðu hans og tilurð hans. (IAS Plus, e.d.). 

Tekjuskattur til greiðslu skal metinn á þá upphæð sem vænta skal að greiða til skattyfirvalda 

og nota það skatthlutfall sem gildir við dagsetningu efnahagsreiknings. Sama gildir ef 

fyrirtækið býst við að endurheimta upphæð frá skattyfirvöldum. Tekjuskattsinneignir og 

tekjuskattsskuldbindingar sem eru ekki til greiðslu á því tímabili, skulu metnar miðað við þá 

skattprósentu sem búist er við að verði í gildi á því tímabili sem inneignin eða skuldbindingin 

verður innleyst eða greidd. Tekjuskattsinneign og -skuldbindingar skal ekki núvirða (IAS Plus, 

e.d.). 

Tekjuskattsinneign er viðurkennd til frádráttar á greiðslu skattkostnaðar og skal færa í 

bókhald ef það þykir líklegt að skattskyldur hagnaður myndist komandi ár. Hægt verður þá að 

nýta tekjuskattsinneignina að hluta eða að fullu. Tekjuskattsinneignin er endurskoðuð við lok 

hvers tímabils og dregin niður ef ólíklegt þykir að skattskyldur hagnaður verði slíkur að hægt 

sé að nota alla inneignina á því tímabili sem hún gildir. Tekjuskattur er færður í 

rekstrarreikningi sem tekjur eða gjöld og telst með í hagnaði eða tapi tímabilsins sé skatturinn 

ekki vegna viðskipta eða verka sem færast beint á eigið fé eða vegna yfirtöku fyrirtækis. Þó að 

engin bein breyting sé á tekjuskattsinneign og -skuldbindingu getur bókfært verð þeirra breyst 

vegna breytinga á skattalögum, hlutföllum, mati stjórnar á hversu mikið af frestaðri inneign sé 

endurheimtanlegt eða breytinga í fyrirætlunum um endurheimtanleika inneignar (IAS Plus, 

e.d.). 
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5 Dæmi úr ársreikningum 

Tökum hér dæmi frá félögum á markaði með því að skoða nánar ársreikninga þeirra. Farið 

verður yfir ársreikningana með sérstöku tilliti til yfirfæranlegs taps og framsetningu þess í 

reikningum þeirra. Félögin sem valin voru eru Fjarskipti hf. sem starfar í fjarskiptum annars 

vegar og HB Granda sem starfar í sjávarútvegi hins vegar. Bæði félögin eru skráð í Kauphöllina. 

Fjarskipti eða Vodafone eins og það er oftast kallað, hefur verið skráð á markað í Kauphöllinni 

síðan 18. desember 2012. 

5.1 Ársreikningur Fjarskipta hf.  2013 

Árið 2013 var gott fyrir Fjarskipti hf. en rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði félagsins nam 

1.545 milljónum sem er 301 milljónum hærra en árið áður. Þá var hagnaður ársins 2013 fyrir 

tekjuskatt 1.054 milljónir miðað við 581 milljónir árið áður. Hagnaður ársins eftir tekjuskatt 

var 847 milljónir og 802 milljónir eftir þýðingamun (heildarafkoma ársins), en sá hagnaður var 

rúmlega  tvöfaldur hagnaður ársins á undan sem var 400 milljónir. Tekjuskattur ársins 2013 

var 207 milljónir 

 

Tafla 7. Skatteign Fjarskipta í árslok 2012 og 2013 

Skatteign Fjarskipta 2013 2012 

Rekstrarfjármunir (268) (21) (295) - 

Aðrir liðir 40 4 61 - 

Yfirfæranlegt skattalegt tap 928 - 1.118 - 

Skatteign(-skuldbinding)31.12.  700 (17) 884 0 

 

Félagið átti skattinneign í upphafi árs 2013 að fjárhæð 884 milljónir en sú tala lækkar um 

184 milljónir sem tekjuskattur á rekstrarreikningi og stendur því skattinneignin því í 700 

milljónum í lok árs. Við tekjuskattsskuldbindinguna bætast 32 milljónir, sem eru gjaldfærðar í 

rekstrarreikningnum, og er hún 17 milljónir í árslok. 

Yfirfæranlegt tap er að finna undir skattaeign en hún var í lok árs 2012 884 milljónir og 

skiptist þannig að rekstarfjármunir voru neikvæðir uppá 295 milljónir, aðrir liðir voru jákvæðir 

uppá 61 milljónir og yfirfæranlegt skattalegt tap var jákvætt uppá 1.118 milljónir miðað við 
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20% tekjuskatt. Skattaeign fyrir árið 2013 skiptist þannig að tímabundinn mismunur vegna 

rekstrarfjármuna er neikvæður uppá 268 milljónir, aðrir liðir jákvæðir uppá 40 milljónir og 

yfirfæranlegt skattalegt tap er 4.642 milljónir króna og miðað við 20% tekjuskattshlutfall er 

inneignin fyrir yfirfæranlegt skattalegt tap því 928 milljónir. Þá var tekjuskattur til greiðslu 6 

milljónir á árinu. Þar með hefur Fjarskipti hf. notað yfirfæranlegt tap frá árunum 2003, 2004, 

2006, 2007, 2008 og 2009 og jafnaði þær til fulls auk þess sem 612 milljónir voru dregnar af 

upphæðinni frá árinu 2008 en það tap er nýtanlegt til 2018 og stendur eftir frádráttinn í 4.148 

milljónum.  

 

Tafla 8. Yfirfæranlegt tap Fjarskipta 

Yfirfæranlegt tap hvers árs ónýtt tap 

í upphafiárs 

breyting   

á árinu 

staða 

Í lok árs 

2003 nýtanlegt til 2013 106 (106) - 

2004 nýtanlegt til 2014 23 (23) - 

2006 nýtanlegt til 2016 111 (111) - 

2007 nýtanlegt til 2017 95 (95) - 

2008 nýtanlegt til 2018 4.760 (612) 4.148 

2009 nýtanlegt til 2019 494 - 494 

 5.589 (947) 4.642 

 

Í bókum Fjarskipta má finna meðal annars yfirfæranlegt tap. Í töflu 8 má sjá hvernig þeir 

halda utanum og tilgreina allt þeirra óinnleysta uppsafnaða tap. 

Eftir þessa nýtingu færist uppsafnað yfirfæranlegt tap úr 5.589 milljónum niður í 4.642 

milljónir. Þar sem mat stjórnar félagsins Fjarskipti hf. að hagur þess og rekstur þess muni verða 

með þeim hætti að yfirfæranlega tap félagsins muni nýtast að fullu, er því ekki ástæða til að 

færa það niður í bókunum (Fjarskipti, 2013). Hér ná Fjarskipti hf. að nýta sér 

tekjuskattshagræðingu  upp á tæplega 190 miljónir, með því að nýta yfirfæranlegt tap frá fyrri 

árum.  
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5.2 HB Grandi ársskýrsla 2006 

HB Grandi starfar í sjávarútvegi og er eitt það stærsta á Íslandi. Félagið sér um rekstur veiða, 

vinnslu og markaðssetningu  á fiski. Hjá fyrirtækinu starfa margir, en um 950 ársverk eru unnin 

hjá fyrirtækinu. Félagið flytur mikið út en helstu markaðir þess eru í Evrópu, Asíu, Norður 

Ameríku og Afríku. Við lítum á ársreikninga ársins 2006 en síðan þá hefur félagið farið á markað 

í Kauphöll Íslands var það í apríl 2014. 

Hagnaður HB Granda var árið 2006 fyrir fjármangsliði 1.242 milljónir. Fjármagnsliðir voru 

hinsvegar óhagstæðir uppá 3.659 milljónir. Því var tap á árinu 2.267 milljónir og þar af leiðir 

að tap félagsins var 1.980 milljónir, eftir tekjuskatt.  

Yfirfæranlegt tap HB Granda var í lok árs 2.083 milljónir kr. og áhrif þess voru skatteign að 

upphæð 375 milljónir  og var tapið þá nýtanlegt til ársins 2017 en þegar til tapsins stofnaðist 

var tekjuskattur 18%. Því gæti félagið jafnað út 2.083 milljónir af hagnaði á næstu 10 árum án 

þess að greiða skatt af því miðað við óbreytt skatthlutföll.  

 

Tafla 9. Skatteign HB Granda í árslok 2006 

Tekjuskattsskuldbinding 2006 

Varanlegir rekstrarfjármunir 947 

Óefnislegar eignir 1.056 

Eignarhlutir í félögum 302 

Birgðir 16 

Viðskiptakröfur 11 

Langtímaskuldir 4 

Yfirfæranlegt skattalegt tap (375) 

Tekjuskattsskuldbinding 31.12. 1.959 

 

Félagið var með tekjuskattsskuldbindingu uppá 1.959 milljónir kr. í lok árs. Það skýrist 

aðallega vegna tímabundins mismunar (HB Grandi, 2007) 
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6 Eru rök fyrir því að leyfa yfirfæranlegt rekstrartap afturvirkt? 

Þar sem sum lönd leyfa yfirfæranlegt tap afturvirkt í sínum tekjuskattslögum, af hverju skyldi 

slíkt ekki vera gert hér? Fyrst yfirfæranlegt tap er yfir höfuð leyfilegt og hefur verið í nokkurn 

tíma með mismunandi nýtingartímum hvað varðar fjölda ára, skyldu þá vera rök fyrir því að 

leyfa að yfirfæra tap afturvirkt? Hér skoðum við rök sem hafa verið lögð fram við breytingum 

á yfirfæranlegu tapi í lögum um tekjuskatt.  

6.1 Breytingar 1992 

Áður en tímamörk voru sett á nýtingu ójafnaðs rekstartaps 1992 greiddu einungis 36% lögaðila 

tekjuskatt. Það var Friðrik Sophusson, árið 1991 sem var þá fjármálaráðherra og varaformaður 

Sjálfstæðisflokksins sem flutti frumvarpið um breytingarnar. Bar hann fyrir sig að nýtanlegt tap 

væri hærra en eðlilegt þætti og þess vegna ætti að takmarka nýtingu til fimm ára eins og 

algengt væri í nálægum ríkjum á þeim tíma. Auk þess var þrengt á að nýta tap annarra félaga 

með sameiningu og átti það að standa gegn því að félög væru keypt og seld til að nýta 

uppsafnað tap. Helstu mótrök við lögin voru að nýtingartímabilið væri of stutt og nánast 

útilokað væri fyrir félög að sameinast. Lögin voru samþykkt án mikillar mótspyrnu í desember 

1991 og urðu að lögum þann 1. janúar 1992 (Alþingi, 205. mál, lagafrumvarp, 115. 

löggjafarþing 1991–1992). 

 

6.2 Breytingar 1996 

Árið 1996 voru gerðar aftur breytingar á reglum um rekstrartap en nýtingartímabilið var lengt 

úr fimm árum í átta ár og þá var einnig verðbólgustuðull rekstartapa afnuminn.  

Á sínum tíma var bent á að 5 ár væri líklega skammur tími miðað við íslenskar aðstæður og 

þó að þær reglur sem væru í öðrum löndum. 

Þá voru rök atvinnurekenda um að rekstrartap frá 1988-1990 sem þóttu einstaklega erfið 

og mikið ónýtt tap frá þessum árum hefði annars fyrnst. Þá var einnig sett fram að tap frá 

árunum 1988-1990 yrði nýtanlegt fram að aldarmótum (Alþingi, 146. mál, 121. löggjafarþing 

1996–1997). 
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6.3 Breytingar 2002 

Árið 2002 var yfirfæranlegt tap lengt úr átta árum í tíu ár. Það frumvarp lagði fram Geir H. 

Haarde. Lengingin var rökstudd meðal annars af því það væri sanngjarnt eftir afnám 

verðbólgureikningsstaðla, nýtingartímabilið hefði verið of stutt jafnvel eftir síðustu lengingu 

og því að þessi nýi tímarammi væri eðlilegur miðað við helstu nágrannaríki okkar. Helstu 

mótrök andstæðinga við heildarfrumvarpið voru misskipting. Ríkissjóður myndi missa tekjur 

frá fyrirtækjum sem hefðu annars borgað tekjuskatt og gera þannig vel við fyrirtæki og 

hátekjufólk á meðan hægt væri að bæta hag þeirra sem hefðu það verra. Eftir breytingarnar 

urðu lögin urðu meira í takt við það sem við þekkjum í dag (Alþingi, 324. mál, 128. löggjafarþing 

2002–2003). 

6.4 Afturvirkt tap 

Hér á landi er ekki hægt að draga tap þessa árs frá hagnaði síðasta árs og fá þannig 

endurgreiðslu frá skattinum á afturvirku tapi. Aldrei er hægt að segja fullkomlega til um það 

fyrirfram hvernig breytingar á reglum eða lögum hafa áhrif á samfélagið. Fyrrnefndar 

lagabreytingar hafa helst stuðist við það hvernig reglur í nágrannaríkjum okkar hátta sínum 

skattalögum. Fyrr hefur verið farið yfir Bretland og Bandaríkin en í Frakklandi og Hollandi má 

nýta tapið afturvirkt eitt ár eins og í Þýskalandi, en þar gilda frekari reglur um umfang og 

nýtingu þess. Á Írlandi má nýta tapið afturvirkt í 3 ár. Danmörk, Noregur og Svíþjóð heimila 

ekki nýtingu taps afturvirkt sem og Sviss, Ítalía og Spánn. Mikilvægt er þó að horfa á 

heildarheimildir til yfirfæranlegs taps ekki bara afturvirkt til að sjá það rými sem ríkir í öðrum 

ríkjum (PwC, 2007). 

6.5 Hvaða áhrif hefur heimild á afturvirku tapi 

Í skýrslu um efnahagsmál í Bandaríkjunum var meðal annars fjallað um afturvirkt tap. Þegar 

skýrslan var gerð, var bandarískur efnahagur í niðursveiflu eftir hryðjuverkaárásirnar 11. 

september 2001, en í skýrslunni var lagt til að ríkisstjórn Bandaríkjanna myndi framlengja 

yfirfæranlegt tap afturvirkt úr tveimur árum í fimm ár til að örva hagkerfið og þar með létta 

áhrif efnahagslegu lægðarinnar. Þessi stuðningsaðgerð til að örva efnahagslífið myndi þó koma 

á kostnað skattgreiðenda. Því er þessi aðgerð mjög svipuð og tekjuskattslækkun en hún hefur 

mest áhrif á fyrirtæki í sveiflukenndum rekstri (House Reports Nos. 335-353, 2001, bls. 141-

142). 
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6.6 Samantekt 

Breytingar á reglum um yfirfæranlegt tap hafa átt sér stað nokkrum sinnum á síðasta 

aldarfjórðungi, en aldrei komið að afturvirkni. Meðal helstu röksemda sem lögð voru fyrir 

hverri breytingu fyrir sig, voru hvernig reglur voru í öðrum löndum. Vissulega eru mörg helstu 

nágrannaríki okkar sem heimila afturvirkt tap, en þó ekki öll.  

Hægt er að finna mörg rök með og á móti því að heimila yfirfæranlegt tap afturvirkt og þá 

sérstaklega að heimild sé í tekjuskattslögum annarra vestrænna ríkja. En nauðsynlegt væri að 

gera úttekt á þörf fyrirtækja, stöðu efnahags og þörfum samfélagsins til að fá úrslitarök fyrir 

því að heimila yfirfæranlegt tap afturvirkt. Þá væri hægt að fá betri mynd hvort þörf fyrir 

breytingu sé til staðar, og hvort áhrif breytinganna myndi mæta þörfum allra hagsmunaaðila. 
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7 Lokaorð 

Góð þekking á yfirfæranlegu tapi getur reynst fyrirtækjum mikilvæg til að lækka kostnað. Því 

getur góð þekking á tekjuskattslögum hjálpað fyrirtækjum mikið eins og ráðamenn Fjarskipta 

hf. sáu og nýttu sér á árinu 2013, þar sem fyrirtækið sparaði sér tæplega 190 miljónir í 

tekjuskattsgreiðslur.  

Þessi ritgerð hefur sýnt fram ýmis rök með og á móti því að heimila yfirfæranlegt tap 

afturvirkt. Þó skortir ítarlega rannsókn sem þyrfti að framkvæma til að svara fullkomlega hvort 

slíka breytingu á lagaumhverfi ætti að framkvæma. Í framhaldi af þessari ritgerð mætti gera 

rannsókn sem myndi kanna hvort afturvirkt yfirfæranlegt tap myndi gagnast þörfum 

fyrirtækja, hafagóð áhrif efnahagslega og gagnast samfélaginu í heild sinni.  

En eins og staðan er í dag verða íslensk fyrirtæki að láta sér nægja að geta nýtt sér 

yfirfæranlegt rekstrartap í tíu ár, óafturvirkt.  
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