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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er gerð grein fyrir skattskyldunni og hvernig hún snýr gagnvart erlendum 

listamönnum sem hingað koma öðrum til skemmtunar í atvinnuskyni. Hér er átt við 

sviðslistamenn eða svokallaða framkomulistamenn líkt og tónlistarfólk, leikara, söngvara og 

svo framvegis. Reglum tekjuskattslaga eru gerðar skil og ítarleg umfjöllun um hver uppruni 

17. gr. samningsviðmiða OECD er og hvernig sú grein snýr að listamönnum sem eiga 

heimilisfesti í einu ríki en bera skattskyldu í upprunalandi tekna, sem er í þessu tilviki Ísland. 

Almennur misskilningur virðist sveima um meðal listamanna og fyrirsvarsmanna þeirra að 

það að greiða skatt hér á landi sé val en svo er ekki líkt og gerð er grein fyrir, sbr. 3. gr. 

tekjuskattslaga sem kveður á um þá takmörkuðu skattskyldu sem erlendir listamenn bera. 

Dæmi eru tekin til skýringar á ákvæðum 70. gr. tekjuskattslaga og hvernig reiknað er út 

tekjuskattstofn leikara, tónlistarmanna með fyrirfram ákveðin laun eða listamanna sem fram 

koma og fá hlutfall af innkomutekjum viðburðar, hvort um einstakling sé að ræða eða 

lögaðila. Leiddur er fram skattstofn og hverjar skattgreiðslur listamanna skulu vera miðað við 

gefnar forsendur en mismunandi skatthlutföll gilda fyrir framangreinda, sbr. 70. gr. Farið er í 

hverjir eru ábyrgir fyrir að halda eftir hlutfalli af launum og skila skattgreiðslum erlendra 

listamanna. Að lokum er gerð grein fyrir þeim álitaefnum sem kunna að koma upp við skil á 

skatti af tekjum erlendra listamanna hér á landi. Samantekt ritgerðarinnar er sú að takmörkuð 

skylda erlendra listamanna sem hingað koma öðrum til skemmtunar í atvinnuskyni, til að skila 

tekjuskatti hér á landi er ótvíræð skv. 3. gr. tekjuskattslaga. Þá er gert grein fyrir því 

skatthlutfalli sem miða skal við þegar reiknaður er skattstofn. Tvísköttunarsamningar hafa þá 

takmarkað gildi fyrir erlenda listamenn en eru þó gildir. Þeim vafa að skylda til greiðslu skatta 

hér á landi af tekjum sem aflað er hér á landi er ýtt út af borðinu eftir lestur þessarar ritgerðar. 

En þó eru reglurnar ekki nægjanlega skýrar og oft myndast vafi og misskilningur sem væri 

hægt að útrýma endanlega ef ríkisskattstjóri myndi til dæmis gefa frá sér bækling á ensku þar 

sem gerð er grein fyrir hverjar reglurnar eru og hvernig þær virka í framkvæmd. Þá mætti 

einnig skapa meiri hvata fyrir erlenda listamenn til að skila skatti hér á landi meðal annars í 

formi ívilnana í kjölfar skilum á skatti.  
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1 Inngangur 

Lagt er upp með að gera grein fyrir takmarkaðri skattskyldu erlendra listamanna á Íslandi. 

Reglum um takmarkaða skattskyldu í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt verða gerð ítarleg skil 

og útskýrt á skýran og afdráttarlausan hátt hver framkvæmdin er varðar skil á skattgreiðslum 

framangreindra aðila. 

Höfundur ritgerðarinnar hefur lagt sig alla fram við að skilgreina viðfangsefnið án 

málalenginga ásamt því að skilgreina ákveðin hugtök sem máli skipta til skýringar á efni 

ritgerðarinnar. Gerð verður grein fyrir hvað tekjuskattslögin mæla fyrir um er varðar 

takmarkaða og ótakmarkaða skattskyldu. Þá verður einnig gerð grein fyrir þeirri takmörkuðu 

skattskyldu sem gildir um erlenda listamenn þá sérstaklega þá sem koma fram í atvinnuskyni. 

Farið verður yfir hvar ábyrgðin liggur er varðar skil á þeim skatti sem lagður er á tekjur 

erlendra listamanna sem eiga uppruna hér á landi. Höfundur mun skilgreina tekjuhugtakið og 

greina frá því hvernig tekjuskattstofn erlendra listamanna hér á landi er reiknaður út. Greint 

verður frá hvert hlutverk samningsviðmiða OECD varðandi skattskyldu erlendra listamanna 

er og greint frá þeim kostum og göllum er varða framkvæmd 17. gr. þeirra samningsviðmiða. 

Þá verður umfjöllunarefni ritgerðarinnar einnig tengt við framkvæmd tvísköttunarsamninga 

og vandkvæði sem geta fylgt þeim hvað varðar skattskyldu erlendra listamanna. Litið verður 

til framkvæmdar Hæstaréttar og yfirskattanefndar er varðar heildartúlkun á skattskyldu þeirra 

listamanna sem hingað koma. Höfundur hefur kappkostað að gera umfjöllunina tæmandi og 

skýra. Þá verður þeirri takmörkuðu skattskyldu erlendra listamanns sem greint er frá í 3. gr. 

laga nr. 90/2003 um tekjuskatt gerð ítarleg skil og dæmi verða tekin lesanda til hægðarauka 

og aukins skilnings á framkvæmdinni.  

Til fyllingar í umfjöllun ritgerðarinnar eru nokkrar vangaveltur er varðar túlkun 70. gr. 

tekjuskattslaga og tekin viðtöl við fagaðila, hjá KPMG og ríkisskattstjóra, og ljósi varpað á 

þau álitaefni sem kunna að koma upp. Höfundur ræddi einnig möguleg álitaefni við 

umsjónarmann ,,Film in Iceland” verkefnisins hjá Íslandsstofu ásamt því að finna mögulegar 

lausnir við óskýrleika reglnanna og ákveðnum kvöðum sem fylgja greiðslu skatta hér á landi. 

Að lokum er tekið saman hvaða reglur gilda um takmarkaða skattskyldu erlendra listamanna 

hér á landi og hvernig skil á skatti af tekjum erlendra listamanna sem eiga uppruna sinn hér á 

landi skila sér í ríkissjóð.  
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2 Íslenskur skattaréttur 

Skattaréttur er sú fræðigrein lögfræðinnar sem skýrir frá réttarreglum varðandi skyldu 

einstaklinga, félaga, stofnana og sjóða til greiðslu skatta til hins opinbera, reglur er varða 

skattstofn, sem er sá stofn sem greiðslan miðast við og að lokum reglur um framkvæmd og 

eftirlit með, að sérhver skattgreiðandi, greiði skatt sem er ætlast til af honum samkvæmt 

lögum. Skattaréttur hefur alla burði til þess að flokkast undir allsherjarrétt opinbers réttar.1 Til 

að skattur megi teljast gild skattlagningarheimild þarf skattkröfunni að vera beint að 

óákveðnum fjölda einkaaðila, þá manna eða lögaðila.2 Þeir hagsmunir sem reglur skattaréttar 

styðjast við eru fyrst og fremst opinbers eðlis, þær varða meira og minna þjóðfélagið og 

þegnana í heild. Skattar sem greiddir eru af skattgreiðendum renna til hins opinbera, er nýtir 

þá til að framfylgja sameiginlegum þörfum þegnanna. Skattaðili á ekki rétt á neinu tilteknu, 

beinu endurgjaldi í stað greiðslu skatta heldur nýtur ákveðinna réttinda. Þau réttindi eru í 

formi þjónustu sem hið opinbera leggur fjármagn í til að fullnægja þörfum þegna landsins það 

er að segja þjónustugjöld.3 

Í lögum er skattgreiðsla ýmist kölluð skattur, gjald eða tollur. Tollar eru þeir skattar sem 

lagðir eru á vörur við innflutning þeirra. Aðrar tegundir skatta kallast ýmist skattar eða gjöld. 

Sem dæmi ber þeim sem eiga ökutæki að greiða bifreiðagjald samkvæmt lögum, þetta 

flokkast sem eignarskattur og reiknast af eigin þyngd bifreiðar. Þetta er bifreiðaskattur sem 

kallaður er gjald, þetta getur verið villandi en gjald getur þýtt skattur og svo endurgreiðsla 

fyrir ákveðna þjónustu eða vöru. En þó eru dæmi um að gjald til dæmis tryggingargjald sem 

greitt er af launum skattgreiðanda er skattur og ætlað er að fara í þjónustu, meðal annars 

atvinnuleysistryggingar, lífeyris- og slysatryggingar og almannatryggingar, sbr. 3. gr. laga um 

tryggingagjald nr. 113/1990. 

Jónatan Þórmundsson skilgreinir skatta með eftirfarandi hætti; ,,Skattur er greiðsla, venjulega 

peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða að gjalda til hins opinbera 

samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án 

sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.” Það eru til ýmsar tegundir skatta, þar má nefna 

ríkisskatta og sveitarfélagsskatta (útsvar), beina skatta sem sagt tekjuskatt, og óbeina skatta 

líkt og virðisaukaskatt og að lokum nefskatta en þar má nefna útvarpsgjöld og inn- og 

                                                
1 Jónatan Þórmundsson. (1982). Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 1. 
2 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 13.  
3 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 15. 
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útflutningsgjöld líkt og tolla. Í ritgerð þessari verður lögð höfuðáhersla tekjuskatt sem er ein 

helsta tekjulind íslenska ríkisins. 

2.1 Helstu meginreglur skattaréttar 

Skattaréttur er miklum breytingum háður og er það almennt breytilegt pólitískt mat sem hefur 

þar áhrif á gildandi tekjuskattslög nr. 90/2003 (hér eftir ,,tsl.”).4 Þó hafa stjórnvöld ekki 

frjálsar hendur hvað varðar setningu skatts. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér 

eftir ,,stjskr.”) gefur Alþingi heimild til að leggja á skatt, breyta honum eða taka hann af nema 

með lögum sbr. 40. gr. stjskr. Skattamálum skal þá skipa með lögum. Ekki má setja í hendur 

stjórnvalds að taka ákvörðun um hvort leggja skuli á, breyta eða afnema skatt og skal hann þá 

aðeins lagður á með heimild í lögum, sbr. 40. og 77. gr. stjskr. Þessi lögmætisregla 

skattaréttar gerir þá kröfu til Alþingis að skattalög séu skýr og ótvíræð svo að álagning skatta 

hjá skattaðilum sé ekki vafamál, sbr. dóm héraðsdóms frá 11. mars 1994 í máli nr. E – 

6590/1993 þar sem héraðsdómur taldi að löggjafanum bæri skylda til að bæta úr óskýrleika í 

skattalögum eða bera hallann af því. 

Meginhlutverk lögmætisreglu skattaréttar er að tryggja réttaröryggi og hlutleysi 

skattgreiðenda. Samkvæmt hlutleysisreglunni á skattur að vera almennur og byggður á 

almennum efnislegum mælikvarða og samkvæmt þeim jafnræðissjónarmiðum sem fram koma 

í 65. gr. stjskr. og 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 mega skattar ekki mismuna 

skattgreiðendum sem eru eins settir. Hlutleysiskrafan sem gerð er, er því að skattur skuli vera 

almennur og beinast að óákveðnum fjölda aðila. Réttaröryggi er ætlað að vernda 

skattgreiðendur gagnvart stjórnvöldum og má skipta því í formlegt og efnislegt réttaröryggi. 

Formlega réttaröryggið skal tryggja andmælarétt skattaðila til dæmis áður en skattframtali er 

breytt eða áður en endurákvörðun skatta fer fram, kæru – og málskotsrétt skattgreiðenda ef 

hann telur að skattákvörðun5 skattyfirvalda sé röng. Með efnislegu réttaröryggi er átt við 

kröfu skattgreiðenda að skattyfirvöld taki löglegar ákvarðanir í skattákvörðunum sem teknar 

eru. Fyrirsjáanleiki er því grundvallar þáttur í réttaröryggi skattgreiðenda. Ef álagning skatta 

brýtur í bága við lögmætisreglu skattaréttar leiðir það til ógildingar þeirrar ákvörðunar og 

getur varðað endurgreiðslu skatta sem greiddir hafa verið.6 Árið 1995 taldi löggjafinn 

nauðsynlegt að bæta við ákvæði um bann við íþyngjandi afturvirkni skattalaga sem er ein af 

meginreglum skattaréttar, sbr. 2. mgr. 77. gr. stjskr. Því banni var komið fyrir í 15. gr. laga nr. 

                                                
4 Jónatan Þórmundsson. (1982). Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 1. 
5 Skattákvörðun er stjórnsýsluákvörðun í þeim skilningi.  
6 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 18. 
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97/1995. Bannið felur í sér að beita skal ákvæðum tekjuskattslaga á réttarsamband sem 

stofnað var til áður en lögin öðluðust gildi.7 Hæstiréttur tók afdráttarlausa afstöðu með dómi 

sínum frá 28. maí 2003 í máli nr. 499/2002, þar sem ákvæði var talið brjóta í bága við 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og var íslenska ríkinu gert að endurgreiða J ofgreiddan skatt. 

Rök stjórnvalda fyrir því að afturvirkni skatta var gild voru fyrst og fremst efnahagslegs eðlis 

og þegar nauðsyn krefur til stjórnunar í þjóðarbúinu og ef fjárhagserfiðleikar gera vart við 

sig.8  

Ákvæði 40. gr. og 77. gr. stjskr. mynda eina af meginreglum skattaréttar, sem takmarkar og 

leggur bann við að Alþingis framselji skattlagningarvald sitt. Þó gildir ekki algert 

framsalsbann þar sem ráðherrum getur verið falið að semja nánari útfærslu á einstaka atriðum 

í tekjuskattslögum sem dæmi innskattsreglugerð nr. 192/1993 eða reglugerð um frádrátt frá 

tekjum í atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi nr. 483/1994. Alþingi er heimilt að framselja 

ráðherra eða öðru stjórnvaldi vald til að ákveða innheimtu ákveðinna skatta eða hvort 

einhverjir aðilar skulu vera undanþegnir skattskyldu upp að ákveðnu marki líkt og innheimtu 

þjónustugjalda. Slík undanþáguframsöl taka þá einna helst til íþyngjandi ákvæða í lögum og 

þarf það að vera í samræmi við almenna skoðun um að óheimilt sé að framselja öðru 

stjórnvaldi vald til að fella niður eða lækka löglegan frádrátt frá tekjum með reglugerð.9  

Lögum samkvæmt má veita stjórnvöldum heimild til nánari útfærslu reglna um framkvæmd 

ívilnunar, sbr. 31. gr. tsl. Gæta verður þó að framkvæmd þess til þess að það verði ekki sett 

það ströng skilyrði að almenningi verði ógerlegt að njóta þeirrar ívilnunar sem um ræðir 

hverju sinni. Eðli málsins samkvæmt og samkvæmt lex superior reglunni eru reglurnar ógildar 

ef þær stangast á við lög. Það geta sprottið upp deilur vegna árekstra lögmætisreglu 

skattaréttar annars vegar og skattasniðgöngusjónarmiða hins vegar, þá sérstaklega þeirra sem 

eiga rætur sínar að rekja til sérstakrar raunveruleikareglu, sbr. 57. gr. tsl. Lögmætisreglan 

felur í sér að skattalög eiga að vera skýr og ótvíræð, sbr. dóm Hæstaréttar frá 15. desember 

1988 í máli nr. 239/1987 þar sem vafi var talinn vera hvað varðaði mannréttindi málsaðila og 

var því vafinn túlkaður borgara í hag í niðurstöðu Hæstaréttar. Raunveruleikareglan felur í sér 

að líta skuli til þess hvað gerðist skattalega séð, það er að segja skattalegt efni umfram form 

og er það meginreglan sem lesa má úr 57. gr. tsl., sbr. dóm Hæstaréttar frá 3. september 2002 

í máli nr. 316/2002, þar sem skattstjóra var heimilt að lækka gjaldfærðan rekstrarkostnað G 

                                                
7 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 18. 
8 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 19. 
9 Basse, M. (2009). Forvaltningsret, Almindlige emner, bls. 181.  
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ehf. um það sem var mismunur á innheimtu gjaldi og svo greiðslum frá G til J., sbr. 1. mgr. 

58. gr. þágildandi laga um tekju- og eignaskatt nr. 75/1981.10 

2.2 Markmið skatta 

Aðalmarkmið álagningu skatta er að afla ríkissjóði tekna til að geta tryggt almenningi þá 

þjónustu sem hann á stjórnarskrárvarinn rétt á. Einnig er það til jöfnunar á tekjum manna og 

til að niðurgreiða vörur og þjónustu sem eru undir hinu opinbera. Skattar mega nýtast í annars 

konar verkefni svo sem til að skapa stöðugleika í efnahagslífinu og til verndar starfsemi, 

umhverfi og heilbrigði manna.11 Brúttóskattur12 er greiddur af tekjum skattgreiðenda sem fá 

svo endurgreiðslur frá hinu opinbera á skatti sem samræmist tekjum og framfærslubyrði 

þeirra. Með þessu er náð fram meiri jöfnuði en í skattkerfi13 ásamt aukinni skilvirkni í 

skattkerfi landsins. Skattar geta þá verndað innlenda framleiðslu og atvinnurekstur gegn 

innflutningi og eru aðflutningsgjöld dæmi um slíka skatta sem hafa verndartilgang. Áfengis- 

og tóbaksskattar eru dæmi um skatta til verndar heilbrigði manna, skemmtanaskattur er dæmi 

um vernd íslenskrar menningar og lista svo eitthvað sé nefnt. 

2.3 BEPS sjónarmið OECD 

Árið 1920 viðurkenndi þjóðabandalagið í aðgerðaráætlun BEPS14 innan OECD15 að greiðsla á 

innlendum skatti gæti leitt til tvísköttunar með skaðlegum áhrifum fyrir vöxt og hagsæld 

heimsins. Ríki víðsvegar um heiminn samþykktu þörfina á að útrýma tvísköttun ásamt þeirri 

þörf á að ná þeim árangri með sameiginlegum alþjóðlegum reglum sem væru skýrar og 

ótvíræðar. Með því myndaði það stöðugleika hjá bæði ríkisstjórnum ríkja og fyrirtækjum 

þeirra. Alþjóðleg skattalög eru lykilstólpi í undirstöðu vaxtar í efnahag heimsins. Sú 

alheimsþróun sem orðið hefur á síðastliðnum áratugum hefur haft í för með sér að það þurfi 

víkja frá viðmiðum og áætlunum sem taka átti til einstakra landa ásamt að taka upp 

alþjóðlegar viðmiðanir sem byggja á ákveðnu umhverfi með þróunarsjónarmið að leiðarljósi. 

Í nútíma viðskiptaheimi getur þjónusta og vara verið meira og minna pöntuð og send án 

persónulegra samskipta við söluaðilann, það hefur skapað auðveldara verslunarumhverfi fyrir 

fyrirtæki þar sem þau hafa þann möguleika að flytja sig úr einu ríki í annað án þess að missa 
                                                
10 Endurútgefin sbr. 17. gr. laga nr. 22/2003 og eru núgildandi lög, Tekjuskattslög nr. 90/2003.  
11 Jan Pedersen. (2009). Skatteret 1, bls. 30 – 31. Sjá einnig, Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, 
bls. 32. 
12 Brúttó: Það er skattur tekinn af heildarfjárhæð tekna skattgreiðenda. 
13 Nettó: Það er þegar skattur hefur verið tekinn af heildarfjárhæð. Tekjur eftir skatt. 
14 BEPS: Tæknilegt hugtak sem vísar til neikvæðra áhrifa skattsniðgönguáætlanir fjölþjóðlegra fyrirtækja á 
innlendum skattstofnum. 
15 OECD er Efnahags og framfarastofnun Evrópu. (e. Organisation for Economic Cooperation and 
Development). 
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viðskiptavini. Framangreindar þróanir hafa aukist síðustu ár með aukinni skipulagningu 

skattaumhverfis í heiminum og fyrirtæki leggja aukna áherslu á að finna og nýta löglegar 

leiðir til að koma inn á nýja markaði með vöruna sína. Í kjölfar hóflegrar og samstilltrar 

skattlagningar hafa orðið til fleiri fjölþjóðleg fyrirtæki með meira afl og með því ögra 

skattkerfinu. Þessar aðferðir hafa opnað ákveðin tækifæri fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki til að 

minnka verulega skattbyrði sína og hefur markmiðið verið að leiða fram ákveðna sanngirni í 

skattlagningu. BEPS sjónarmiðin greina frá um, að vegna ákveðinna galla í samskiptum 

mismunandi skattkerfa og í sumum tilfellum heimfærslu tvísköttunarsamninga, að hagnaður í 

upprunalandi hans getur farið úr landi án þess að vera skattlagður í upprunalandi og 

sömuleiðis að hagnaðurinn verði ekki heldur skattlagður með fullnægjandi hætti í 

heimilisfestisríki.16 BEPS tekur ekki til einstaklinga eins og listamanna heldur er um að ræða 

ákveðin sjónarmið sem máli skipta fyrir skattaumhverfi heimsins það er að segja að tekjur 

verði skattlagðar í ríki sem á rétt til staðgreiðslu af tekjunum. 

3 Skattskylda samkvæmt tekjuskattslögum nr. 90/2003 

Skattskylda hvílir á öllum þeim sem hafa tekjur og felst hún í að þurfa að greiða skatt og skila 

skattframtali á ári hverju.17 Almenn skattskylda er nefnd ótakmörkuð skattskylda og byggir á 

ákveðnum tengslum skattaðila við Ísland.18 Skattskylda flokkast með tvennum hætti, það er 

huglæga skattskyldu annars vegar og hlutlæga skattskyldu hins vegar. Huglæg skattskylda 

kveður á um hvaða aðilar eru skyldugir til að greiða skatt, sbr. fyrsta kafla tekjuskattslaganna, 

en hlutlæg skattskylda kveður á um af hvaða tekjum á að greiða skatt, sbr, annan til fjórða 

kafla laganna. Kveðið er á um brúttótekjur í öðrum kafla og frádrátt á brúttógjöldum í þriðja 

kafla og fjórði kafli tekur til ýmissa atriða er varðar tekjur. Þá er í fimmta og sjötta kafla 

tekjuskattslaganna fjallað um hvernig skattstofninn er ákveðinn ásamt útreikningi skatts hjá 

skattskyldum aðilum. 

Þeir sem teljast skattskyldir samkvæmt tekjuskattslögum eru menn og lögaðilar en menn 

greiða einstaklingstekjuskatt, skv. 7. gr. a tls., og lögaðilar og menn með atvinnurekstur, 

greiða tekjuskatt af rekstri, skv. 7. gr. b. tsl. Segja má að skattskyldar tekjur séu hver þau gæði 

sem skattaðili öðlast og hægt er að meta til fjár og skattur reiknast þá af tekjuskattsstofni 

                                                
16 BEBP action plan. (2013). OECD. Tekið af vef: http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf [Sótt þann 26. 
október 2015]. 
17 Páll Sigurðsson. Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 392. 
18 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Almenn skattskylda. Tekið af vef: https://www.rsk.is/einstaklingar/skattskylda/almenn-
skattskylda/ [Sótt þann 22. október 2015]. 
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skattaðila, það er af brúttótekjum samkvæmt öðrum kafla tekjuskattslaganna, að frádregnum 

brúttókostnaði, sem heimilaður er samkvæmt þriðja kafla laganna.19 

3.1 Tekjuskattstofn 

Tekjuskattstofn er sú fjárhæð sem skattur eru reiknaður af. Tekjuskattstofn eru samanlagðar 

tekjur aðila sbr. II. kafla tsl. sem tengjast ekki atvinnurekstri svo og atvinnurekstrartekjur að 

frádregnum rekstrargjöldum. Ef enginn arður eru greiddur út úr rekstri fyrirtækisins þá er 

tekjuskattstofninn einungis vera aðrar launatekjur, sbr. 61. gr. tsl. Það má nýta gjöld sem 

tengjast rekstrinum til lækkunar á tekjum rekstrarins til dæmis laun og launatengd gjöld, 

afslátt sem veittur hefur verið, útgjöld vegna rekstrarins og svo framvegis, sbr. 31 gr. tsl. 

3.2 Ótakmörkuð skattskylda manna og lögaðila 

Ótakmörkuð skattskylda nær til einstaklinga og lögaðila sbr. 2. gr. tsl., hún er nánar skilgreind 

í 1. mgr. 1. gr. tsl. Þar er fjallað um skyldu manns til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum 

sínum hvar sem þeirra er aflað. Samkvæmt því þá ræðst sú skylda af því hvort viðkomandi 

aðili hefur tiltekin tengsl við Ísland en þau geta verið, allir þeir sem eru heimilisfastir hér á 

landi20 og getur það verið bundið huglægri afstöðu aðila, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 245/1963 

um tekjuskatt og eignarskatt. Ótakmörkuð skattskylda sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl 

getur einnig átt við ef aðili hafi átt heimilisfesti hér á landi en er brottfluttur, nema aðili sanni 

að hann greiði skatt í öðru landi með sama hætti og skylda hans væri ef skattskylda hans væri 

á Íslandi, sbr. dóm Hæstaréttar frá 9. nóvember árið 2000 í máli nr. 97/2000, þar sem: 

A flutti til Bretlands vorið 1996 og snéri aftur árið 1999. Ríkisskattstjóri felldi niður 
ótakmarkaða skattskyldu hennar frá og með 1. júní 1996. Deilt var um lögmæti þeirrar 
ákvörðunar og hélt A því fram að hún væri enn skattskyld hér á landi sbr. 2. tölul. 1. mgr. 
1. gr. tsl. Hæstiréttur var á öðru máli og greindi frá að hún hefði verið skattskyld í 
Bretlandi þar sem hún var með heimilisfesti þar í landi og uppruni tekna hennar voru þar 
en ekki á Íslandi sbr. 4. og 15. gr. tvísköttunarsamnings, Íslands og Bretlands. 

Niðurstaða Hæstaréttar sýndi fram á framkvæmd 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. og var því 

úrskurður ríkisskattstjóra réttur samkvæmt tekjuskattslögum. Þá getur stofnast ótakmörkuð 

skattskylda ef aðili er með heimilisfesti sitt hér á landi, sbr. 3. og 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. Þar 

kemur fram að aðili sem dvelur á Íslandi í samtals 183 daga á hverju 12 mánaða tímabili með 

eðlilegri fjarveru vegna frístunda eða þess háttar ber ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Hér 

er um hlutræn skilyrði um dvalartíma að ræða og hvorki í ákvæði greinarinnar né í 

lögskýringargögnum er greint frá því að ástæður eða huglægt mat aðila hafi þýðingu um hvort 
                                                
19 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 74. 
20 Hér er átt við Ísland í heild, landhelgi, efnahagslögsöguna og landgrunninn þar sem Ísland hefur rétt til 
skattlagningar samkvæmt lögum eða sérstökum samningum við önnur ríki. 
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hann teljist heimilisfastur í skilningi 3. og 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. Ákvæðið er talið skýrt 

samkvæmt orðalagi þess og hefur þannig sama efnisinnihald og sambærileg skattaákvæði í 

norrænum skattalögum. Þegar túlkuð eru ákvæði norrænnar skattalöggjafar hefur 

grundvöllurinn verið að aðili teljist heimilisfastur í viðkomandi landi, þó hann dveljist þar án 

þess að vilji hans sé skýr um að vera í því landi til dæmis vegna óviðráðanlegra aðstæðna líkt 

og veikinda eða glataðra vegabréfa, svo lengi sem dvöl hans er lengri en tímamark ákvæða í 

skattalögum heimila.21 Dæmi um notkun ákvæðis 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. er dómur 

Hæstaréttar frá 20. september 2007, í máli nr. 523/2006. Þar var ekki talið að ágreiningur væri 

fyrir hendi um að starfsmenn ráðnir af starfsmannaleigum af portúgölskum uppruna sem 

dvöldu hér í meira en 183 daga á 12 mánaða tímabili teldust bera hér ótakmarkaða skattskyldu 

skv. 1. gr. tsl. Ákvæðið er þess eðlis að stjórnvöld virðast ekki þurfa að sýna fram á 

persónuleg- eða fjárhagsleg tengsl við Ísland sem er þó skilyrði 1. og 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. 

tsl. OECD hefur þó greint frá um að slíkt þurfi að vera fyrir hendi við mat á skattskyldunni og 

heimilisfestaríki aðila. 

Skráðum lögaðilum ber einnig skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum sama 

hvar þeirra er aflað, lögaðili á hér heimili ef það kemur fram í samþykktum hans eða ef 

raunveruleg framkvæmdastjórn22 hans er hér á landi, sbr. 1 mgr. 2. gr. tsl.23 Orðalag 

greinarinnar felur í sér að nægjanlegt er að einu af þessum tveim skilyrðum sé fullnægt enda 

geta tengsl lögaðila við Ísland verið fremur óljóst ef lögaðili er hvorki skráður hér á landi né 

með framkvæmdastjórn, óljóst er hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér.24 Í 2. gr. tsl 

eru taldir upp þeir aðilar sem falla undir 1. mgr. og það eru skráð hlutafélög, einkahlutafélög 

og samlagsfélög svo fremi að óskað hafi verið eftir að lögaðili sé sjálfstæður skattaðili., einnig 

vátryggingar- og ábyrgðarfélög, kaupfélög, önnur samvinnufélög ásamt 

samvinnufélagasamböndum. Ótakmörkuð skattskylda gildir einnig þegar um er að ræða 

samlagsfélög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, samlögum og samtökum sem hafa það 

meginmarkmið að annast vinnslu eða sölu framleiðsluvara félagsaðila sinna, innkaup 

rekstrarvara eða þjónustu sem er í beinum tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi þeirra. Svo lengi sem félagið er skráð á firmaskrá hér á landi og þess óskað að 

félagið sé sjálfstæður skattaðili og viðeigandi gögnum skilað og staðfesting þess efnis send til 

ríkisskattstjóra þá er félagið skattskylt. Hjón geta þó ekki myndað samlagsfélag eða 

                                                
21 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 27. 
22 Raunveruleg framkvæmdarstjórn: Sá staður þar sem félagi er stjórnað, ákvarðanir daglegs reksturs. Sbr. 
skilgreining Stefán Márs Stefánssonar í bók sinni Samstæður hlutafélaga, bls. 225 – 226. 
23 Sjá einnig 3. tölul. 4. gr. samningsfyrirmyndar OECD. 
24 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 28. 
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sameignarfélag sem sjálfstæður skattaðili. Skattskyldan hvílir einnig á öðrum félögum, 

sjóðum og stofnunum, þar með töldum sjálfseignarstofnunum sem hér hafa heimilisfesti 

ásamt dánar- og þrotabúum sbr. 2. gr. tsl.  

Sá aðili sem er heimilisfastur á Íslandi ber fulla og ótakmarkaða skattskyldu og er skyldugur 

til að greiða skatt af tekjum sínum sama hvaðan þær koma. Þetta kallast 

alheimskattlagningarregla, sbr. 1. og 2. gr. tsl. Ákvæði 1. og 2. gr. tsl. gera kröfu um ákveðna 

nærveru eða dvöl aðila á landinu svo hann teljist bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi. Ef 

sýnt þykir fram á að aðili uppfylli eitthvað af skilyrðum 1. - 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. tsl. þá þarf 

að taka til skoðunar hvort að viðkomandi beri takmarkaða skattskyldu hér á landi skv. 3. gr. 

tsl. 

3.3 Takmörkuð skattskylda manna og lögaðila 

Skattskylda aðila skv. 3. gr. tsl. er takmörkuð við ákveðnar tekjur. Hér má gera ráð fyrir, þar 

sem 3. gr. leggur skyldur á herðar aðila, að um tæmandi talningu sé að ræða á þeim tekjum 

sem ríkisskattstjóra er heimilt að leggja skatt á, þó svo aðili eigi ekki heimilisfesti hér á 

landi.25 Samkvæmt því þá ber aðilum með takmarkaða skattskyldu að greiða skatt af 

ákveðnum tekjum sem eiga uppruna sinn á Íslandi.26 Tekjur aðila aðrar en þær sem eiga 

uppruna sinn á Íslandi eru ekki skattlagðar ef þær eru ekki listaðar í 3. gr. tsl., sbr. úrskurð 

ríkisskattanefndar27 í máli nr. 774/1991. Þar var um að ræða ákvörðun ríkisskattstjóra um 

skattskyldu aðila sem búsettur var erlendis og bar takmarkaða skattskyldu hér á landi vegna 

vaxtatekna af skuldabréfi. Ríkisskattanefnd komst að því að þær tekjur væru ekki skattskyldar 

hér á landi skv. 3. gr. þágildandi tekjuskattslaga nr. 75/1981, og var ákvörðun ríkisskattstjóra 

úrskurðuð ógild. 

Þeir aðilar sem hafa takmarkaða skattskyldu eru þeir sem stunda atvinnu á landi, eða um borð 

í loftförum eða skipum sem er skráð á Íslandi, takmarkaða skattskyldan á einnig við samninga 

um útleigu á vinnuafli líkt og þegar fyrirtæki fá til sín erlenda starfsmenn í gegnum 

starfsmannaleigur erlendis, þó svo þeir dvelji á Íslandi í skemmri tíma en 183 daga á hverju 

12 mánaða tímabili. Allir aðilar sem fá greidd laun fyrir störf sín frá íslenskum aðilum þar 

með talið fyrir, stjórnar-, endurskoðenda- eða nefndarstörf þurfa að greiða skatt hér á landi. 

Einnig þá skulu aðilar greiða tekjuskatt af eftirlaunum, biðlaunum, lífeyri, styrkjum eða 

sambærilegum greiðslum sem þeim berast. Aðilar sem fá greiðslu fyrir þjónustu eða starfsemi 

                                                
25 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 29. 
26 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2014). EES samningurinn og íslenskur skattaréttur, bls. 293 – 294. 
27 Ríkisskattanefnd er nú Yfirskattanefnd. 
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sem er veitt hér á landi skulu einnig greiða tekjuskatt af þeim tekjum. Allir sem eiga fasteign 

hér á landi eða hafa rétt yfir fasteign og hafa af þeim tekjur, þar með talinn söluhagnað, skulu 

skv. ákvæðum 3. gr. tsl. greiða tekjuskatt af þeim tekjum. Aðilar sem reka hér á landi fasta 

starfstöð,28 koma að rekstri slíkrar starfstöðvar eða njóta ágóða af þeirri starfsstöð skulu 

greiða tekjuskatt af þeim tekjum. 

Vert er að líta til að skattlagning á tekjum sem eiga uppruna sinn hér á landi kann að vera ólík 

eftir því hvort skattaðili ber takmarkaða eða ótakmarkaða skattskyldu. Sá aðili sem ber 

ótakmarkaða skattskyldu á að greiða skatt af tekjum af söluhagnaði íslenskra hlutabréfa, 

stofnbréfa eða öðrum réttindum tengdum hagnaði af rekstri íslenskra fyrirtækja og skal hann 

greiða tekjuskatt af framangreindum tekjum, sbr. 3. tölul. C – liðar 7. gr. tsl., sem og af 

vaxtatekjum eða gengishagnaði sem aðili fær greiddar af innlendum fjármunum sbr. 8. gr. tsl. 

Með 6. gr. breytingarlaga nr. 70/2009, vegna 3. gr. tsl., var aðilum með takmarkaða 

skattskyldu einnig gert skylt að standa skil á skatti vegna tekna af vöxtum og gengishagnaði. 

Einnig var þeim aðilum sem hafa tekjur af leigu, afnotum eða rétti til hagnýtingar á lausafé, 

einkaleyfum, hvers konar réttindum eða sérþekkingu gert að greiða tekjuskatt af söluhagnaði 

vegna þeirra eigna sem um ræðir. Þetta á ekki við um leigu loftfara eða skipa sem eru notuð til 

flutninga á alþjóðaleiðum. Erlendir sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn 

ráðuneyta annarra ríkja hér á landi ásamt öðrum sem njóta úrlendisréttar29 skulu greiða 

tekjuskatt af tekjum sem eiga uppruna sinn frá innlendum aðilum og af þeim tekjum sem 

greint er frá hér að framan. Þeir aðilar sem búsettir eru erlendis geta orðið skattskyldir á 

Íslandi af tilteknum tekjum sem eiga uppruna sinn hér á landi, þetta er svokölluð 

upprunalandsskattlagningarregla. 

Því er mikilvægt að skoða hvort skattaðili sé heimilisfastur hér á landi og með tekjur hér á 

landi eða hvort hann sé með heimilisfesti í öðru landi en uppruni tekna hans er hér á landi. 

3.3.1 Heimilisfastir og ekki heimilisfastir aðilar. 

Í alþjóðlegum skattarétti er venja að gera greinarmun á heimilisföstum og ekki heimilisföstum 

aðilum,30 sem sagt aðilum með ótakmarkaða og takmarkaða skattskyldu.31 Af texta b- liðar 1. 

                                                
28 Föst starfstöð: felur í sér að starfsemi fyrirtækis, sem hefur heimilisfesti í einu ríki, innir af hendi tekjur í 
upprunalandi tekna án þess að hægt sé að segja að starfsemi fyrirtækisins sé innt af hendi fyrir tilstilli annars 
sjálfstæðs lögaðila. Í samningsviðmiðum OECD segir efnislega að hugtakið föst starfstöð merki fasta 
atvinnustöð þar sem starfsemi fyrirtækis fer að nokkru eða öllu leyti fram. 
29 Úrlendisréttur er skilgreindur sem friðhelgi og réttur sem sendiráðsmenn njóta í því landi sem þeir eru 
starfandi í. Það er að segja lúta lögum heimalands síns. 
30 Aðilar í skilningi þessarar ritgerðar geta verið menn eða lögaðilar, þá ef svo á við listamenn. 
31 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2014). EES samningurinn og íslenskur skattaréttur, bls. 89. 
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gr. reglugerðar nr. 253/1963 um tekjuskatt og eignarskatt er skýrt að ákvörðun um 

heimilisfesti getur ráðist af þeim fyrirætlunum aðila við flutning hingað til lands sbr. 2. mgr. 

1. gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt því ákvæði getur heimilisfesti aðila ráðist af huglægri 

afstöðu hans. Ákvæði 4. gr. samningsviðmiða OECD hljóðar svo: 

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means 
any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his 
domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and 
also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, 
however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of 
income from sourses in that State or capital situated therein.  

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both 
Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

a. he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent 
home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he 
shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic 
relations are closer (centre of vital interests); 

b. if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he 
has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a 
resident only of the State in which he has an habitual abode; 

c. if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the 
Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a 
resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the 
State which its place of effective management is situated. 

Í 1. gr. tsl. er fjallað um skattalegt heimilisfesti aðila. Líkt og fram hefur komið þá ber þeim 

sem hafa skattalegt heimilisfesti hér á landi að skila skatti af tekjum sínum hvaðan sem þeirra 

er aflað, samanber einnig 3. tölul. 1. mgr. 1. gr. Greint er frá í 1. mgr. 4. gr. samningsviðmiða 

OECD að það er landsréttur sem ákveður hvar aðili er heimilisfastur. Ef landsréttur kemst að 

því að aðili sé einungis heimilisfastur í einu ríki þá er það nægjanlega skýrt og 

tvísköttunarsamningar þurfa ekki að koma til skoðunar í þeim tilvikum.32 Ef aðili er með 

heimilisfesti í tveimur ríkjum þá er tekið á því hvernig skera skuli úr því máli í 4. gr. 

samningsviðmiðanna. Það er almennt miðað við að skattaðili eigi heimilisfesti í einu ríki en 

kveðið er á um það í 2. mgr. 4. gr. að miða skuli við að skattalegt heimilsfesti sé í því ríki þar 

sem skattaðili hefur miðstöð persónulegra hagsmuna sinna. Svo eru það atriði líkt og ríkisfang 

eða að þar til bær stjórnvöld skeri úr um hvort maður sé án heimilisfestis eða með 

heimilisfesti í tveimur ríkjum sbr. b- og c lið 2. mgr. 4. gr. Ef um lögaðila er að ræða þá er það 

staðsetning framkvæmdarstjórnar er ræður hvar skattalegt heimilisfesti hans er sbr. 3. mgr. 4. 

gr. 

                                                
32 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 56. 
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Ef skattaðili mótmælir álagningu skatts á tekjur hans í upprunalandi tekna hans og 

rökstuðningur með þeim hætti að hann eigi heimilisfesti í öðru landi, þar sem skattlagning 

tekna hans skuli fara fram, gætu tvísköttunarsamningar komið til skoðunar en þó kemur það 

ekki í veg fyrir að hann teljist vera heimilisfastur í öðru ríki en hann segist vera. Ef slík staða 

kemur upp þá getur skattaðili þurft að sýna fram á með gögnum, til skattyfirvalda í 

upprunalandi tekna, að skattyfirvöld í öðru ríki telji hann vera skattskyldan samkvæmt 

gildandi lögum í því landi og þá með vísan í tvísköttunarsamning.33 Í því samhengi má líta til 

úrskurðar yfirskattanefndar í máli nr. 230/2004 þar sem á þetta reyndi. 

Þegar skýra þarf íslensk lög í samræmi við tvísköttunarsamninga og ákvæði þeirra verður að 

styðjast við sjónarmið er koma fram í 4. gr. samningsviðmiðanna og almennt eru viðurkennd 

af alþjóðlegum skattarétti. Þá er helst horft til búsetu og dvalar í landi þegar ákvarða á hvort 

aðili teljist heimilisfastur eða ekki. 

Dómaframkvæmd Dómstóls Evrópusambandsins34 (hér eftir „Evrópudómstóll“) sýnir að 

dómstóllinn hefur átt í vandræðum með að ákveða með afgerandi hætti hvernig ágreiningur 

milli innlends skattaréttar og grundvallarréttinda Evrópusambandsréttar skuli leystur. Sjá má 

af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í máli C – 270/83 (Avoir fiscal) að staða 

heimilisfastra og ekki heimilisfastra félaga er sambærileg. Í máli nr. C – 279/93 (Schumacker) 

greindi dómstóllinn frá því að staða heimilisfastra einstaklinga og ekki heimilisfastra 

einstaklinga væri ekki sú sama og þyrfti að líta til fjölskyldu-, og persónuaðstæðna svo og 

greiðslugetu aðila. Einnig greindi dómstóllinn frá því að það að aðildarríki féllist ekki á að 

veita heimilisföstum aðila sömu skattívilnanir og heimilisfastir njóta væri ekki til þess fallið 

að valda mismunun þar sem ekki væri um sambærilega hópa að ræða.35 

3.4 Tekjuhugtakið 

Tekjuskattur er skattur sem lagður er á tekjur og því skiptir máli hvernig skattskyldar tekjur 

eru flokkaðar. Hugtakið tekjur hefur tvær merkingar í þessu samhengi, það er, nettó- og 

brúttótekjur. Með brúttótekjum er átt við tekjur án frádráttar á meðan nettótekjur eru 

heildartekjur að frádregnum heildarkostaði sem fellur til á árinu við öflun teknanna. Í 7. gr. 

tsl. er átt við brúttótekjur en ef um eignahagnað er að ræða, það er að segja mismun á sölu- og 

kaupverði, þá eru það nettótekjur, sbr. 8. tölul. c- liðar 7. gr. tsl. Samkvæmt 1. kafla 

tekjuskattslaganna þá er um að ræða nettótekjur og þá er einnig átt við um þá skyldu 

                                                
33 Frederik Zimmer. (2009). Internasjonal inntektsskatterett, bls. 128. 
34 E. European Court of Justice 
35 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2014). EES samningurinn og íslenskur skattaréttur, bls. 91. 
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skattgreiðenda, að greiða skatt af öllum tekjum sínum, sama hvar í heiminum þeirra er aflað. 

Hér er um heildartekjur að ræða skv. 7. gr. tsl. að frádregnum heildargjöldum skv. 30. gr. tsl. 

ef aðili er einstaklingur en annars skv. 31. gr. tsl. ef um lögaðila eða sjálfstæðan 

atvinnurekanda er að ræða, þetta eru fyrst og fremst nettótekjur.36 Í þessari ritgerð er fjallað 

um tekjur einstaklinga sem notaðar eru sem ákveðinn mælikvarði á greiðslugetu manna og sá 

mælikvarði þarf ekki endilega að vera sá sami fyrir alla skattgreiðendur.37 Skoskur 

hagfræðingur var einna fyrstur til að leggja fram skilgreiningu á tekjuhugtakinu, samkvæmt 

henni þá voru tekjur fyrst og fremst mælikvarði á þau gæði sem hægt var að nota til neyslu 

eða sparnaðar á árinu án þess að rýra eignir sínar með öflun þeirra.38 

4 Skattskylda erlendra listamanna á Íslandi 

Skattskylda erlendra listamanna sem koma fram til skemmtunar hér á landi í atvinnuskyni 

felst í skyldu þeirra til að greiða tekjuskatt af tekjum fyrir þau störf hér á landi. Hér er um að 

ræða laun og hvers konar hlunnindi, þar með flutningskostnaður til og frá landinu, sé 

listamaðurinn ekki að standa straum af þeim kostnaði. Það skiptir ekki máli hvort listamaður 

komi fram á eigin vegum eða í umboði annarra og þá skiptir heldur ekki máli hvort greiðslan 

sé frá erlendum eða innlendum greiðanda.39 

Aðilar sem eru skattskyldir samkvæmt ákvæðum I. kafla tekjuskattslaga skulu greiða útsvar af 

tekjum sínum til sveitarfélags skv. 19. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga (hér 

eftir tssvl.). Það útsvar sem greitt er í viðeigandi sveitarfélagi skal fá þá greiðslu óskipta í sinn 

hlut. Þeir aðilar sem greint er frá í 3. gr. tsl. skulu greiða útsvar til þess sveitarfélags þar sem 

þeir öfluðu mestra tekna á árinu, sbr. 3. mgr. 20. gr. tssvl. Sá stofn sem skal vera grundvöllur 

útsvars er sá sami og myndar stofn til tekjuskatts, sbr. 1. og 3. tölul. 61. gr. tsl. skv. 21. gr. 

tssvl. þá er tekjuskattstofn, útsvarsstofn á sama tíma. Útsvar er reiknað sem ákveðinn 

hundraðshluti af tekjum hvers almanaksárs og er meðalútsvar 14,44% sem er jafnframt það 

hlutfall sem taka skal mið af við útreikning skatts og útsvars hjá erlendum listamönnum hér á 

landi. 

Íslensku tekjuskattalögin eru að megninu til byggð á samningsviðmiðum OECD er varða 

skattafyrirkomulag í Evrópu. Samningsviðmiðunum er ætlað að aðstoða við túlkun á 

                                                
36 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 43. Sjá einnig, Jan Pedersen. (2009). Skatteret 1, bls. 
35 – 36. 
37 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (1994). Skattaréttur 1, bls. 44. 
38 Adam Smith. (1776). An inquiry to Nature and causes of the Wealth of Nations, kafli 8. 
39 Vefur ríkisskattstjóra. (e.d.) Erlendir listamenn. Tekið af vef: 
https://www.rsk.is/einstaklingar/skattskylda/erlendir-listamenn/ [Sótt þann 16. október 2015]. 
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tvísköttunarsamningum. Þó er greint frá í samningnum hverjir geta talist til listamanna og 

hverjir eru teljast ekki þar til, sbr. 17. gr. samningsviðmiðanna. Íslensk skattayfirvöld hafa þó 

ekki gefið út skýrar leiðbeiningar um hver sé talinn listamaður og hver sé ekki listamaður. 

Skattayfirvöld hér á landi hafa þó gefið út að túlkun á því hver teljist vera listamaður skuli 

vera rúm en það er þó ekki að finna ákvæði þess eðlis í íslenskum tekjuskattslögum. Greint frá 

því í samningsviðmiðunum hverjir teljast ekki til listamanna í skilningi þeirrar greinar og það 

eru til dæmis upptökufólk, framleiðendur, leikstjórar, stílistar, hljóðmenn og annað tæknilegt 

starfsfólk sem ferðast oft með listamönnum og falla utan við skilgreiningu á listamanni og 

flokkast ekki til listamanna í skattaréttarlegum skilningi. 

4.1 Áhrif tvísköttunarsamninga á skattskyldu erlendra listamanna 

4.1.1 Almennt um tvísköttunarsamninga. 

Reglur sem fjalla um takmarkaða og ótakmarkaða skattskyldu ríkja geta leitt til tvísköttunar. 

Skattlagningarvaldi ríkisins má almennt skipta í tvennt, það er að segja yfir þegnum og 

innlendum lögaðilum, það byggir á skilgreindum tengslum umræddra þegna og lögaðila við 

ríkið og það nær til allra tekna þeirra og eigna óháð uppruna eða staðsetningu. Það á einnig 

við um tekjur sem eiga uppruna sinn erlendis og eigna sem staðsettar eru erlendis. Þeir aðilar 

bera þá ótakmarkaða skattskyldu í því ríki sem eignin eða tekjurnar verða til. Hið síðara er 

skattlagningarvald innan eigin lögsögu. Umrætt skattlagningarvald byggir á tengslum tekna 

eða eigna við ríkið óháð því hver eigandinn er. Þannig getur ríki haft takmarkað 

skattlagningarvald yfir þegnum og lögaðilum erlendra ríkja vegna ákveðinna verðmæta sem 

eru staðsett eða eiga uppruna innan lögsögu þess.40 

Það þykir almennt óæskilegt að leggja á skatt tvisvar eða oftar á sama aðila vegna sömu tekna. 

Tvísköttun er almennt óréttlát, hún getur verið tilviljunarkennd og skekkt stöðu 

samkeppnisaðila. Tvísköttun með framangreindar afleiðingar getur átt sér stað í sama ríki en 

það er óalgengt, algengara er að hún eigi sér stað við aðgerðir tveggja eða fleiri ríkja, það er 

alþjóðleg tvísköttun. Þjóðarréttur bannar ekki tvísköttun heldur gerir hann þær kröfur að 

einhver veruleg tengsl séu milli skatttekna og ríkisins sem skattleggur þær. Af framangreindu 

leiðir að það eru þrjár aðferðir til að koma í veg fyrir eða draga úr alþjóðlegri tvísköttun, það 

er að segja að setja einhliða reglur á um tvísköttun með lögum, gera tvísköttunarsamninga við 

önnur ríki eða fara báðar leiðirnar í senn.41 

                                                
40 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Tvísköttunarsamningar. Tekið af vef: 
https://www.rsk.is/einstaklingar/skattskylda/tviskottunarsamningar/#tab1 [Sótt þann 16. október 2015]. 
41 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 11.  
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Þegar litið er til hugtaksins tvísköttun að þjóðarrétti þá er greint frá því í orðum 

samningsfyrirmyndar OECD að efnislega er um alþjóðlega tvísköttun að ræða þegar 

sambærilegir skattar eru lagðir á í tveimur eða fleiri ríkjum á sama aðila, á sama tíma og á 

sama grundvelli. Sambærilegir skattar eru oft skilgreindir í tvísköttunarsamningum 

sérstaklega, þá um hvaða skatta sé um að ræða, sbr. 2. gr. tvísköttunarsamnings milli Íslands 

og Bretlands.42 Hugtakið sami skattaðili hefur hins vegar valdið vafa í sumum tilfellum og þá 

helst ef skattaðilar eru skilgreindir með mismunandi hætti í hverju ríki fyrir sig. Til dæmis ef 

hlutafélag er skattlagt fyrir arð og hluthafi skattlagður fyrir úthlutaðan arð er ekki um sama 

skattaðila að ræða. Það er sett skilyrði fyrir tvísköttun að skattlagning hafi farið fram á sama 

grundvelli. Þá geta ólíkar reiknireglur leitt til að skattlagning teljist ekki vera á sama 

grundvelli. Til dæmis ef fleiri en eitt skattþrep eru í einu ríkinu en ekki hinu þá þarf að taka 

tillit til þess sem og hvaða frádráttarheimildir eru í gildi í hvoru ríki fyrir sig. Einnig þarf að 

líta til orðanna á sama tímabili en það vísar til hvenær krafa um skatt stofnaðist.43 

4.1.2 Markmið tvísköttunarsamninga. 

Markmið tvísköttunarsamninga er að koma í veg fyrir tvísköttun og undanskot tekna og eigna. 

Samningar sem þessir geta einnig falið í sér að þau jákvæðu áhrif að stækka markaðssvæði 

fyrirtækja sem starfa á alþjóðavettvangi ásamt þeim möguleika að styrkja samkeppnisstöðu 

þeirra.44 Tvísköttunarsamningur er þjóðréttarsamningur milli tveggja eða fleiri ríkja með það 

markmið að víkja frá almennum skattareglum ríkjanna með það fyrir augum að komast hjá 

því að sambærilegir skattar séu lagðir tvisvar sinnum á sama grundvelli, á sama tímabili og á 

sama skattaðila. Tvísköttunarsamningar veita ívilnun frá gildandi skattareglum aðildaríkis að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum en fjallað er um það í hverjum samningi fyrir sig. Hér á 

landi eru skilyrðin að greiðsla skatta eigi að fara fram í því aðildaríki og af þeim tekjum sem 

ívilnunin tekur til. Það hefur í för með sér að sá aðili sem á heimilisfesti í samningslandi en 

hefur tekjur á Íslandi hefur möguleika að lækka tekjur sínar sem koma til tekjuskattstofns í 

samningslandinu með tilliti til þeirra skattgreiðslna sem aðila var gert að gera skil á hér á 

landi.45 Tilgangur tvísköttunarsamninga er mjög víðtækur og felur í sér að skipta eigi, á 

                                                
42 Samningur milli stjórnar Lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Sameinaða konungsríkisins Stóra- Bretlands og 
Norður-Írlands til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og 
söluhagnað af eignum. (1991). Tekið af vef: 
https://www.rsk.is/media/tviskottunarsamningar/tviskottunarsamningur_bretland_is.pdf [Sótt þann 16. október 
2015]. 
43 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 11 -12 
44 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (12. janúar 2015). Um tvísköttunarsamninga. Tekið af vef: 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196 [Sótt þann 17. október 2015]. 
45 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12. 
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sanngjarnan hátt, skattlagningarrétti á milli samningsríkja sem eiga í hlut en með því er komið 

í veg fyrir mismunun ásamt því að tryggja jafnrétti og réttaröryggi skattaðila.46 

Tvísköttunarsamningar eru flokkaðir í fullkomna- og ófullkomna tvísköttunarsamninga.47 Þeir 

fyrrnefndu eru algengari og hafa þann megintilgang að koma í veg fyrir tvísköttun á tekjur og 

eignir skattaðila í upprunalandi tekna annars vegar og búsetulandi hins vegar. Þeir síðarnefndu 

taka aðeins til einstakra atriða líkt og skattlagningu á tiltekinni tegund atvinnugreinar.48 

4.1.3 Heimild ríkisvaldsins til gerðar tvísköttunarsamninga og lagaleg staða þeirra. 

Heimild Íslands til að gera þjóðréttarsamninga49 á rót sína að rekja til 21. gr. stjskr. Þar segir 

að forseti Íslands hefur heimild til að gera samninga við önnur ríki en þó eru þau skilyrði þar 

á, að samningar mega hvorki fela í sér afsöl eða kvaðir á landi eða landhelgi Íslands né mega 

þeir fela í sér breytingar á stjórnarfyrirkomulagi ríkisins nema Alþingi samþykki það 

sérstaklega. Algengast er að gerð samninga sem eru þjóðarréttarlegs eðlis séu í höndum 

framkvæmdarvaldsins, til dæmis utanríkisráðherra, sendiherra eða sérstakra samninganefnda. 

Markmið 21. gr. stjskr. er að tryggja að leitað verði samþykkis löggjafans áður en stofnað er 

til þjóðréttarsamnings um ákveðið efni þrátt fyrir forræði framkvæmdavaldsins um gerð 

þjóðréttarsamninga. Slíka samninga þarf ekki að leggja undir Alþingi nema í sérstökum 

tilvikum, sbr. 21. gr. stjskr. Meginreglan er að Alþingi veiti samþykki sitt til fullgildingar 

samnings sem liggur fyrir. Það er þó ekki fráleitt að samningur sé samþykktur fyrirfram áður 

en hann er frágenginn eða jafnvel áður en viðræður um samning hefjast. Í slíkum tilfellum má 

ekki ganga lengra en þingsályktun kveður á um.50 Með samningi í skilningi 21. gr. stjskr. er 

átt við hvað það samkomulag Íslands við annað ríki eða alþjóðastofnun, tvíhliða eða 

marghliða, er hefur það markmið að kveða á um réttindi og skyldur íslenska ríkisins sem eru 

þjóðréttarlegs eðlis.51  

Tvísköttunarsamningar teljast til venjulegra þjóðréttarsamninga og um þá gilda 

framangreindar reglur. Heimild til að gera tvísköttunarsamninga er í 119. gr. tsl., þar kemur 

fram að ríkisstjórn er heimilað að gera samninga við ríkisstjórnir annarra ríkja um 

                                                
46 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (12. janúar 2015). Um tvísköttunarsamninga. Tekið af vef: 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196 [Sótt þann 17. október 2015]. 
47 Einnig eru gerðir upplýsingaskiptasamningar en ekki verður nánar vikið að þeim hér í þessari ritgerð. 
48 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12 – 13. 
49 Þjóðréttarsamningur er samningur tveggja eða fleiri ríkja innbyrðis eða milli ríkja og alþjóðastofnana um eru 
til þess fallnir að stofna réttindi og skyldur milli aðila. 
50 Ólafur Jóhannesson. (1960). Stjórnskipun Íslands, bls. 373. 
51 Skýrsla Stjórnlaganefndar. (e.d.) Gerð þjóðréttarsamninga. Tekið af vef: 
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_fyrra_bindi_Gerd_thjodrettarsam
ninga.pdf [Sótt þann 17. október 2015]. 
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gagnkvæmar ívilnanir á skattgreiðslum erlendra og íslenskra skattaðila sem skv. gildandi 

skattareglum ríkjanna beri skattskyldu af sama skattstofni bæði hér á landi sem og erlendis. 

Hér er áhugavert að skoða að hér er framkvæmdavaldinu heimilað að gera samninga sem 

hugsanlega ganga gegn viðhlítandi ákvæðum stjórnarskrárinnar. Sambærileg ákvæði eru 

einnig að finna í 1. mgr. 34. gr. tssvl., hvað varðar útsvarsgreiðslur. Samkvæmt því þá þarf 

ekki að liggja fyrir sérstakt samþykki Alþingis til þess að samningarnir með þessum hætti, 

teljist gildir að þjóðarrétti og hafa verið gerðir fjörutíu og einn slíkur samningur hér á landi.52 

Tvísköttunarsamningar munu aldrei vera sjálfstæð skattlagningarheimild, þeir geta aðeins 

verið ívilnandi fyrir skattaðila. Tvísköttunarsamningar verða gildir að þjóðarrétti þegar 

samningar eru fullgiltir af þeim ríkjum sem samningunum er ætlað að taka til og er það 

algengt að hægt sé að byggja á þeim rétt í upphafi næsta árs eftir fullgildingu þeirra 53 en með 

því hafa samningarnir bein lagaáhrif54.55 Ástæðan er að samningar sem eru þjóðarréttarlegs 

eðlis hafa oft að geyma mörg ákvæði sem ætlað er að hafa gildi gagnvart einstaklingum og 

fyrirtækjum með beinum réttaráhrifum.56 Tvísköttunarsamningar eru dæmi um 

þjóðréttarsamninga sem ekki hafa ekki bein lagaáhrif hér á landi, því ætla má að 

tvísköttunarsamningar séu til þess fallnir að hafa áhrif milli aðildaríkja þeirra. Það er að segja 

að þeir snerta hagsmuni einstaklinga og fyrirtækja ekki með beinum hætti. Þrátt fyrir það þá 

eru ákvæði tvísköttunarsamninga stundum með þeim hætti að ætla mætti að samningarnir 

hefðu bein réttaráhrif samanber ákvæði um mismunun ásamt ákvæðum er fjalla um bættan rétt 

skattaðila heldur en raun er samkvæmt skattalögum þess ríkis.57 Samkvæmt ákvæðum 23. og 

24. gr. tvísköttunarsamnings milli Íslands og Ungverjalands er gert ráð fyrir að skattaðili geti 

sótt mál fyrir þar til bæru stjórnvaldi í búsetulandi sínu eða þar sem ríkisfang hans er ef brot 

verður á ákvæði er kveður á um bann við mismunun. 

Því til stuðnings er vert að líta til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur þann 16. febrúar 2007 í máli 

nr. E-3994/2006, þar sem héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að með hliðsjón af 

grunnreglum stjskr. sem og texta 1. mgr. 119. gr. tsl. ásamt 1. mgr. 34. gr. tssvl. væri ekki 

hægt að skýra þau ákvæði rúmt að tvísköttunarsamningar verði sjálfkrafa gildir eða hefðu bein 

                                                
52 Ríkiskattstjóri (17. október. 2015). Listi yfir tvísköttunarsamninga. Tekið af vef: 
https://www.rsk.is/einstaklingar/skattskylda/tviskottunarsamningar/#tab2 [Sótt þann 17. október 2015]. 
53 Bein lagaáhrif er þegar texti þjóðréttarsamnings er bindandi að lögum viðkomandi ríkis án þess að þau séu 
með beinni lagasetningu. 
 

55 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (12. janúar 2015). Um tvísköttunarsamninga. Tekið af vef: 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/verkefni/skattar_og_tollar/nr/1196 [Sótt þann 17. október 2015]. 
56 Bein réttaráhrif í almennum þjóðarrétti er átt við að texti þjóðréttarsamningsins sé nægilega skýr og óskilyrtur 
til þess að hægt sé að byggja á honum. 
57 Ragnheiður Snorradóttir. (2011). Tvísköttunarsamningar og evrópskar skattareglur, bls. 12 – 13. 
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réttaráhrif. Í dómi þessum var talið að tvísköttunarsamningur hafði ekki verið innleiddur með 

réttmætum hætti og því ekki hægt að byggja á honum en sagði engu að síður: 

Hjá því verður hins vegar ekki litið að með gerð, birtingu og beitingu 
tvísköttunarsamninga hafa skapast réttmætar væntingar hjá skattaðilum um tiltekna 
ívilnandi skattalega meðferð. Án tillits til þess hvort umræddir tvísköttunarsamningar 
teljast leiddir í íslensk lög með fullnægjandi hætti eru skattyfirvöld af þessum ástæðum 
bundin við fyrirmæli þeirra, sbr. einnig jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1997. 

Þar með er ótvírætt að tvísköttunarsamningar hafa ef til vill bein réttaráhrif hér á landi og sýnt 

hefur verið fram á mikilvægi þeirra meðal annars í dómaframkvæmd héraðsdóms sem og 

Hæstaréttar, sbr. dóm Hæstaréttar frá 20. september 2007 í máli nr. 523/2006 þar sem tekist 

var á um gildi tvísköttunarsamninga varðandi erlent vinnuafl. Þó ber að hafa í huga að skv. 

27. gr. stjskr. er skylda að birta lög en um birtinguna og framkvæmd laganna skal fara að 

landslögum. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað 

skal í Stjórnartíðindum birta öll lög, stjórnvaldsfyrirmæli og samninga við önnur ríki, sem og 

auglýsingar varðandi gildi þeirra og skv. 1. mgr. 4. gr. sömu laga skal birta samninga við 

önnur ríki einnig í C – deild Stjórnartíðinda og auglýsingar er varða efni þeirra. 

4.2 Samningsviðmið OECD 

Efnahags og framfararstofnun Evrópu eða OECD hefur í rúmlega 60 ár unnið að gerð 

þjóðréttarsamninga sem ætlað er að veita ríkjum sameiginlegan vettvang til mótunar stefnu 

með það markmið að stuðla að varanlegum hagvexti, hærra atvinnustigi, auknum lífsgæðum 

og almennri þróun efnahags innan og utan Evrópu. Meðal þeirra verkefna sem OECD hefur 

lagt áherslu á er að koma á fót einsleitu skattkerfi milli ríkja í Evrópu.58 Aftur á móti skapaðist 

vandamál við lok seinni heimstyrjaldarinnar þegar atvinnulífið í Evrópu fór á fulla siglingu 

aftur eftir stríð og ríki gerðu samstarfssamninga sín á milli er varðaði skattamál á mjög 

afmörkuðum sviðum. Það varð til þess að vandamál kom upp vegna þeirra samninga, vegna 

ósamræmis í ákvæðum þeirra og misræmi í skattalegri meðferð tekna. Við þetta skapaðist 

óvissa meðal skattgreiðenda þar sem þetta var andstætt markmiðum sem OECD vann eftir og 

var alþjóðleg samvinna ríkja eftir stríð þar með í hættu hvað tvísköttunarmál varðaði. Vegna 

þeirrar samvinnu voru skilaboðin skýr og augljós nauðsyn var fyrir hendi að ríkja þyrfti 

samvinna og samræmi í stefnumótun er varðaði tvísköttun eigna og tekna. Þar með var komið 

                                                
58 OECD. (e.d.). Saga OECD. Tekið af vef: http://www.oecd.org/about/history/# [Sótt þann 22. október 2015]. 
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á fót einsleitum tvísköttunarsamningum. Það var þó ekki fyrr en árið 1959 að sérstakt ákvæði 

kom til skjalanna er varðaði listamenn og íþróttamenn, sbr. 17. gr. samningsviðmiða OECD.59 

4.2.1 17. gr. samningsviðmiða OECD. 

Listamannaheimurinn er fjölbreyttur og alþjóðlegur. Listamenn ferðast um heiminn í því 

skyni að hitta aðdáendur og koma fram þeim til skemmtunar, í atvinnuskyni. Framkomur eru 

mikilvægur hluti af lífi listamanna. Aðdáendur borga fyrir að hlusta á listamenn koma fram, 

sjá þá koma fram í sjónvarpstæki eða í bíómyndum. Það er augljóst að framkoma listamanna 

sama á hvaða formi hún er, er að skila miklum fjárhæðum í formi viðskipta en kostnaðurinn 

við ferðalögin er hár og gerir listamönnum oft erfitt fyrir að fóta sig og er oft mikið af fólki 

bakvið hvern listamann. Þar af leiðandi er oft mikill kostnaður við hverja framkomu 

listamannsins. Bæði heimilisfestisríki og landið þar sem framkoman á sér stað græða á 

ferðalögum listamanna þar sem kostnaður er greiddur í heimilisfestisríki og í upprunalandi 

tekna við framkomu. Listamenn líta á ferðalögin sem fjárfestingu til framtíðar, með því 

byggja þeir upp traust aðdáenda sinna og gera sig þar með vinsælli, eftirspurnin verður meiri 

og þar með aukast tekjur þeirra til lengri tíma. Þó er þetta allt háð eftirspurn og smekks 

neytenda og aðdáenda hverju sinni.60 17. gr. samningsviðmiða OECD hljómar á þessa leið: 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a resident of a 
Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television 
artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in 
the other Contracting State, may me taxed in the other state.  

2. Where income in respect of personal activites exercised by an entertainer or a 
sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but 
to another person, that income may notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, 
be taxed in the Contracting State in wich the activities of the entertainer og sportsman are 
exercised. 

Greinin kveður skýrt á um að meginreglan sé að tekjur listamanna falla ekki undir 7. gr. 

samningsviðmiðanna. Það þýðir að upprunaland tekna hefur rétt til að leggja skatt á tekjur 

vegna framkomu listamannsins eða skemmtikrafts þegar þeir eru sjálfstætt starfandi, jafnvel 

þó kostnaður þeirra sé hluti af tekjunum og þeir hafa ekki fasta starfstöð í upprunalandi tekna. 

Þá á meginregla um tekjur launþega, er greint er frá í 15. gr., ekki við um listamenn. Það hefur 

þau áhrif að listamenn sem eru launþegar mega einnig vera skattlagðir í upprunalandi tekna 

                                                
59 Molenaar, D. (2006) Taxation of International performing artistes: The problems with article 17 OECD and 
how to correct them, bls. 33 – 34.  
60 Molenaar, D. (2006) Taxation of International performing artistes: The problems with article 17 OECD and 
how to correct them, bls. 5. 
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jafnvel þó greiðsla eigi sér stað frá fyrirtæki í heimilisfestislandi þeirra og á ferðalagi vegna 

einstaka framkomu á viðburðum í öðrum löndum.61  

Listamenn þurfa einnig að tilkynna tekjur og gjöld til heimilisfestisríki þar sem það 

skattleggur tekjur listamannana samkvæmt alheimsskattlagningarreglunni. Öðrum tekjum er 

svo bætt við framangreindar tekjur frá upprunalandi og þá getur frádráttur vegna útgjalda 

verið meiri sem leiðir til heildar alheimsskattlagningu á tekjur í heimilsfestaríki. Tekjuskattur 

er reiknaður út eftir gildandi skatthlutföllum heimilisfestaríki miðað við þær reglur sem þar 

gilda um heimilisfasta aðila sem bera ótakmarkaða skattskyldu þar í landi.62 

Í samningsviðmiðum OECD tekur 17. gr. til listamanna en þó er í texta greinarinnar að finna 

orðin listamaður (e. artist) og skemmtikraftur (e. entertainer), í þessari ritgerð er átt við 

listamenn er koma fram til að skemmta öðrum í atvinnuskyni. Framangreind hugtök eru 

töluvert víð og ná yfir fjölbreyttan hóp innan skemmtana-, lista-, og menningargeirans Það 

verður að vera til staðar skýr og ótvíræð merking hugtakanna til að 17. gr taki til þeirra og nái 

því markmiði sem ætlast er til, það er að segja að taka afmarkaðan hóp og staðsetja hann undir 

undanþágu og skattleggja þar, með sérstökum hætti. Þar með er nauðsynlegt að skilgreining 

fari fram á því hverjir falli undir 17. gr. samningsviðmiðana.63 

Skýrt er í upphafi 17. gr. að það er talið nauðsynlegt að skattleggja aðila sem koma fram í 

öðru ríki en heimilisfestisríki, í því ríki þar sem framkoma eða viðburður á sér stað. Orðalag 

greinarinnar gerir þá kröfu að framkoma eða viðburður sé haldinn í áheyrn áhorfenda eða 

ætlað að hafa það markmið á endanum og þar af leiðandi getur skemmtikrafur og listamaður 

heyrt undir 17. gr. Í umfjöllun um 17. gr. er eindregið mælt með því að notast sé við þrönga 

túlkun á hugtakinu skemmtikrafur þar sem notast er við víðari túlkun á innlendum reglum. 

Therefore Art. 17. refers only to entertainers who directly or indirectly (via the media) 
appear in public performances wich possess an artistic or enternainment character.64 

Mikilvægt er að horfa til þess hvernig listamaðurinn sjálfur skilgreinir sig, hvort hann kallar 

sig listamann, tónlistamann eða skemmtikraft. Tónskáld eða myndlistarmenn falla ekki undir 

17. gr. Þá eru einnig aðilar er starfa í kringum sviðslistir líkt og kvikmyndir þar með 

leikstjórar, tökumenn, hljóðmenn, klipparar og danshöfundar undanþegnir ákvæðum 17. gr. 

                                                
61 Molenaar, D. (2006) Taxation of International performing artistes: The problems with article 17 OECD and 
how to correct them, bls. 7. 
62 Molenaar, D. (2006) Taxation of International performing artistes: The problems with article 17 OECD and 
how to correct them, bls. 8. 
63 Molenaar, D. (2006) Taxation of International performing artistes: The problems with article 17 OECD and 
how to correct them, bls. 9. 
64 Vogel, K. (1998). Klaus Vogel on double taxation conventions, bls. 965. 
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samningsviðmiðanna. Athugasemdir við 17. gr. kveða á um að upptalning á þeim 

listamönnum sem þar eru listaðir er ekki tæmandi. 

4.2.2 OECD um tvísköttunarsamninga varðandi listamenn og tekjur þeirra. 

Árið 1960 ákváðu aðildarríki OECD að skapa undanþágureglu fyrir listamenn sem koma fram 

í þeim tilgangi að skemmta öðrum. Listamenn þurfa því að borga skatt í því landi sem 

tekjurnar verða til vegna framkomu þeirra, án tillits til almennra reglna um fyrirtæki, sjálfstætt 

starfandi aðila eða starfsmenn. Þetta á rót sína að rekja í 17. gr. samningsviðmiða OECD.65 

Aðalástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi er að listamenn geta auðveldlega flutt sig úr stað í 

skattaskjól líkt og í Mónakó þar sem ekki er greiddur tekjuskattur. 

Í 23. gr. samningsviðmiðanna er fjallað um möguleikann á því að útiloka tvísköttun með því 

að búsetuland viðkomandi listamanns veiti þeim listamönnum ákveðna skattainneign og hafa 

mörg ríki fylgt þessum ráðleggingum OECD. Aftur á móti eru nokkur ríki sem velja ennþá að 

nýta sér framangreinda undanþágureglu fyrir tekjur sviðslistamanna sem mega vera 

skattlagðar undir 17. gr. samningsviðmiðanna. 

Það eru þó nokkur vandamál sem upp kunna að koma hvað þetta varðar, framkvæmdin virðist 

við fyrstu sýn vera nokkuð jöfn en svo er ekki. OECD hefur greinir frá nokkrum vandamálum 

sem upp kunna að koma. Meðal annars ef upprunaríki tekna leggur skatt á brúttó tekjur 

listamanna og ásamt öllum útgjöldum vegna framkomu listamannsins en heimilisfestisríki 

leyfir aðeins skattainneign af nettó tekjum. Sem dæmi má nefna: 

Þýska óperan kemur fram á Spáni með tekjur uppá 25.000 evrur. Spænski 
innflutningsskatturinn er 15% af brúttó tekjum og 60% af útgjöldum sem er 15.000 evrur. 
Meðaltekjuskattur í Þýskalandi fyrir tónlistamenn er 35%. En spænski skatturinn tekur 
25% af 25.000 evrum sem gerir 6.250 evrur. Þýskur tekjuskattur reiknast sem 
undanþegnar tekjur/hámarks skattinneign. Framangreint leiðir til, brúttó tekjur – 60% af 
útgjöldum gerir 10.000 evrur í tekjur sinnum 35% = -3.500. Heildar tvísköttun er 2.750 
evrur.66 

Einnig geta önnur vandamál komið upp varðandi skattainneign en þau vandamál geta verið af 

ýmsum toga. Það sem OECD hefur útlistað er til dæmis, ef fyrirsvarsmaður í landinu þar sem 

áætluð framkoma skal fara fram hefur ekki sótt um skattskírteini svo það eru engar sannanir 

fyrir skatteftirlitið í búsetulandi listamanns um skattgreiðslur í upprunalandi tekna. Einnig ef 

skattskírteinið er á nafni hljómsveitarinnar eða hópsins þegar skattainneignin þarf að vera á 

nafni listamannsins. Þegar listamenn eru launþegar hjá hópi og þiggja mánaðarleg laun en 

                                                
65 Hér eftir samningsviðmiðin. 
66 Dæmi fengið úr skýrslu OECD. (23. júlí 2010). Article 17 artists and sportsmen. Problems with double 
taxation. Tekið af vef: http://www.oecd.org/ctp/treaties/45784208.pdf [Sótt þann 17. október 2015]. 
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skattainneignin getur ekki verið gefin út á þeim grunni. Svo er einnig ef skattaskírteinið hefur 

verið gefið út á tungumáli upprunalands tekna listamannsins í stað þess að það sé gefið út á 

ensku eða ef erlendur skattur fullnægir ekki skilyrðum skattainneignar. Til dæmis bandarískur 

ríkisskattur þar sem skattkerfið er töluvert frábrugðið öðrum ríkjum. Ef einhver af 

framangreindum vandamálum koma upp þá greinir tvísköttunin frá, að greiða skuli skatt 

vegna vegna tekna í upprunalandi tekna og sem og í búsetulandi.67 

OECD hefur listað upp mögulegar lausnir vegna framangreindra vandamála meðal annars, að 

það geti falið í sér að margir tvísköttunarsamningar fylgja fordæmi 17. gr. 

samningsviðmiðanna er heimilar ríkjum að undanþiggja ákveðnar niðurgreiddar framkomur 

listamanna frá upprunaskatti í því ríki sem framkoma listamannsins á sér stað. Prósenta 

niðurgreiðslna getur verið mismunandi í tvísköttunarsamningum, þannig að stundum hjálpar 

þessi undanþága við það ásamt því að útiloka hættuna á tvísköttun. Þá geta samningar um 

tvísköttun innihaldið ákvæði um að einungis skuli skattleggja hluta af framkomugjaldinu, til 

dæmis einungis persónulegar tekjur listamannsins vegna framkomunnar og aðrar tekjur sem 

bætast á vegna kostnaðar eru þá undanþegnar. Þá hefur Evrópudómstóllinn með dómi sínum í 

málum Gerritse frá 12. júní 2003 og Scorpio frá 3. október 2003 er kveðið á um að útgjöld eru 

ekki skattlögð í upprunalandi tekna og eiga þar með að geta komið til frádráttar og lækkað 

skattstofn. Framangreindir dómar hafa í för með sér að öll lönd innan Evrópusambandsins 

eiga að skattleggja raunverulega innkomu vegna framkomu listamanna er fer til hans sem 

tekjur og útgjöldin eru þar undanþegin skatti og má nýta til frádráttar. Framangreindar lausnir 

eru til þess fallnar að halda niðri skatti í upprunalandi tekna listamannsins sem og bæta 

möguleika þess að skattainneign búsetulands dugi til þess að hindra tvísköttun. En það eru þó 

enn vandamál til staðar er varða skattskírteini í upprunalandi tekna og því getur tvísköttun enn 

átt sér stað af þeim ástæðum sem og öðrum.68 Ljóst er af framangreindu að 

tvísköttunarsamningar hafa ekki mikið upp á að bjóða fyrir listamenn sem koma fram öðrum 

til skemmtunar í atvinnuskyni. Þar með er mikilvægt að reglurnar séu skýrar hvað skattskyldu 

þeirra varðar í upprunalandi tekna þeirra og að skatti sé skilað af þeim tekjum sem eiga 

uppruna sinn að rekja til framkomu listamanna. 

  

                                                
67 Skýrsla OECD. (23. júlí 2010). Article 17 artists and sportsmen. Problems with double taxation. Tekið af vef: 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/45784208.pdf [Sótt þann 17. október 2015]. 
68 Skýrsla OECD. (23. júlí 2010). Article 17 artists and sportsmen. Problems with double taxation. Tekið af vef: 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/45784208.pdf [Sótt þann 17. október 2015]. 
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4.3 Skattgreiðslur vegna tekna erlendra listamanna 

4.3.1 Ábyrgð á skattgreiðslum. 

Launagreiðandi er hver sá sem innir af hendi eða reiknar greiðslur sem teljast laun skv. 5. gr. 

laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda. Laun teljast sem endurgjald fyrir þá vinnu, 

starf eða þjónustu án nokkurs tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir þriðja aðila. Þá 

teljast til launa þær greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu og getið er um í 3. gr. 

tsl., sbr. 6. tölul. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda.  

Launagreiðandi ber ábyrgð á að gera skil á þeim opinberu gjöldum sem hann heldur eftir af 

greiðslu til listamanns. Listmaður er launamaður í þessu samhengi og ber hann ekki ábyrgð á 

að skila skatti enda geti hann sannað að launagreiðandi hafi haldið eftir af launum sínum. 

Aftur á móti bera bæði launagreiðandi og launamaður óskipta ábyrgð á vanteknum greiðslum 

á skatti, sbr. 22. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Ef launagreiðandi er erlendur aðili þá er almennt álit litið svo á, að þar sem ekki er greint frá 

hvernig erlendur aðili skuli standa skil á skatti hér á landi, þá sé það ekki undir þeirra hlutverk 

fallið sem launagreiðanda að skila staðgreiðslu skatta vegna tekna erlendra aðila sem stunda 

tímabundna starfsemi hér á landi. Til dæmis leikarar í upptöku á kvikmynd með erlendan 

vinnuveitanda, líkt og Warner Brothers. Listamanninum er hins vegar skylt að skila skatti af 

tekjum sínum hér á landi og telja fram samkvæmt íslenskum reglum á Íslandi á gjaldári. Ef 

slíkt er ekki gert, er skattur áætlaður á listamanninn sem honum ber að greiða, ef hann stendur 

ekki skil á greiðslum þá getur hann átt von á að fá sekt í formi álags með hlutfall uppá 15% þó 

þarf að fara fram heildstætt mat hverju sinni. 

Launagreiðendur sem greiða aðilum sem ekki eiga heimilisfesti hér á landi gjald fyrir leigu, 

afnot af lausafé, einkaleyfi, framleiðslurétt, útgáfurétt, sérþekkingu, arð af hlutafé eða 

endurgjald fyrir starfsemi eða þjónustu sem og aðrar greiðslur sem greint er frá í 3. gr. tsl. 

bera ábyrgð á að gera skil á sköttum og útsvari listamanna sem fram koma hér á landi í 

atvinnuskyni öðrum til skemmtunar, sbr. 3. mgr. 116. gr. tsl. Fjármálaráðherra er heimilt að 

setja það skilyrði að aðilar sem falla undir 3. gr. tsl. leggi fram tryggingu fyrir væntanlegum 

skattgreiðslum og gjöldum svo og vegna skattgreiðslna annarra aðila sem þeir bera ábyrgð á, 

sbr. 7. mgr. 116. gr. tsl. Launagreiðendur skulu gera grein fyrir tekjum og skattgreiðslum 

erlendra listamanna með rafrænum skilum til ríkisskattstjóra. Þá ber þeim að gera skil á 

staðgreiðslunni skv. 3. mgr. 20. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda og er 

uppgjörstímabilið almanaksmánuðurinn, gjalddagi 1. hvers mánaðar og eindagi 14 dögum 
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síðar. Ef launagreiðandi stendur ekki skil á staðgreiðslu á eindaga á hann á hættu að sæta 

álagi, sbr. 28. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. Sem dæmi má nefna að ef 

launagreiðsla á sér stað 25. apríl þá skal skattur vera greiddur eigi síðar en 15. maí. Skil skulu 

eiga sér stað í því umdæmi sem launagreiðandi á lögheimili og skal þá fylgja sundurliðuð 

skilagrein frá honum á eyðublaði RSK 5.41.69 sem finna má á vefsíðu ríkisskattstjóra, sbr. 2. 

mgr. 20. gr. laga um skil á staðgreiðslu opinberra gjalda. Ítarlegar leiðbeiningar fylgja því 

hvernig standa skal að því að fylla út eyðublað RSK 5.41. Hér gæti komið til skoðunar 

tvísköttunarsamningar sbr. milli Íslands og Bandaríkjanna þar sem viðkomandi listamaður 

gæti nýtt greiddan tekjuskatt hér á landi til frádráttar á greiðslu skatts í Bandaríkjunum.  

4.3.2 Skatthlutfall tekjuskattsstofns. 

Skatthlutföll staðgreiðslu hjá erlendum listamönnum sem hafa takmarkaða skattskyldu eru 

skv. 2. og 3. tölul. 3. gr. tsl. og skulu þau reiknuð eftir ákvæðum 70. gr. tsl. auk meðalútsvars 

sem árið 2015 er 14,44% en meðalútsvar er ákveðið í samræmi við ákvarðanir sveitastjórna 

skv. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Í 3. tölul. 2. mgr. 70. gr. tsl. 

er kveðið á um þá aðila sem fá greiðslur fyrir þjónustu eða starfsemi sem fer fram hér á landi 

sbr. 3. tölul. 3. gr. tsl. og reikna skuli tekjuskatt þeirra aðila sem 20% af heildargreiðslunni 

auk útsvars ef um einstaklinga er að ræða. Þessi hundraðshluti reiknast meðal annars af 

launum eða þóknunum sem greiddar eru vegna listamanna eða annarra sem koma fram öðrum 

til skemmtunar í atvinnuskyni eða hvers konar keppni. Með launum og þóknunum teljast með 

öll þau hlunnindi þar með talinn flutningur til og frá Íslandi, hafi sá kostnaður ekki verið 

greiddur af listamanninum sjálfum. Einnig ef greitt hefur verið fyrir húsnæði, bifreið og þess 

háttar fyrir listamanninn og þeim sem honum tengjast, telst það til tekna. Þá skiptir hvorki 

máli hvort maður kemur fram á eigin vegum eða í nafni annars né hvort greiðslan sé frá 

innlendum eða erlendum aðila. Ef um lögaðila er að ræða skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. 

skal reikna 20% af heildargreiðslu til listamanns án viðbætts útsvars, sbr. b. liðar. 3. tölul. 2. 

mgr. 70. gr. tsl. Aftur á móti skal reikna 36% ef um aðra lögaðila er að ræða en þá sem taldir 

eru upp í 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. Hvorki er möguleiki á persónuafslætti né skattkorti 

fyrir þá erlendu listamenn sem þiggja greiðslu með þessum hætti. Ef listamaður sem kemur 

fram í atvinnuskyni til skemmtunar eða keppni án þess að fá ákveðin laun eða þóknun en fær í 

staðinn að njóta afraksturs af viðburðinum skal greiða 15% tekjuskatt af heildartekjum af 

slíku starfi, án frádráttar, sbr. 2. mgr. 2. tölul. 2. mgr. 70. gr. tsl. Þessi grein gildir þó til dæmis 

                                                
69 Vefur ríkisskattstjóra. (e.d.). Eyðublað 5.41. Sjá slóð: https://www.rsk.is/media/rsk05/rsk_0541.is.pdf [Sótt 
þann 25. október 2015]. 
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ekki um leikara og aðra listamenn sem vinna að gerð kvikmynda, um þá gilda ákvæði 3. tölul. 

2. mgr. 70. gr. tsl. 

Það innheimtuhlutfall staðgreiðslu launamanna sem skattskyldir eru skv. 6. 7. 8. og 10. tölul. 

1. og 2. mgr. 3. gr. tsl. er fullnaðargreiðsla án þess að það krefjist frekari ákvörðunar eða 

álagningar enda skatthlutfall réttilega ákvarðarð og greitt hefur verið, nema um aðila sem 

jafnframt er skattskyldur skv. 4. tölul. 3. gr. tsl. sbr. 4. tölul. 9. gr. laga skil á opinberri 

staðgreiðslu. 

4.3.3 Útreikningar tekjuskattastofns hjá erlendum listamönnum sem starfa hérlendis. 

Líkt og fram kemur í kafla 4.3.2. þá ber að reikna skatthlutfall staðgreiðslu eftir ákvæðum 70. 

gr. tsl. Hér verða tekin dæmi um hvernig það skatthlutfall er reiknað og leiddur fram 

tekjuskattstofn (brúttótekjur), tekjur erlends listamanns eftir skatt (nettótekjur) ásamt þeirri 

upphæð sem greiðist í ríkissjóð, þá með tilliti til þess hvort um sé að ræða erlenda listamenn 

sem teljast vera einstaklingar með skatthlutfall upp á 20% ásamt viðbættu útsvari 14,44% eða 

hvort þeir flokkist undir lögaðila sem eru með skatthlutfall upp á 20% og án viðbætts útsvars. 

Ef um listamann sem einstakling er að ræða, til dæmis tónlistarmann, sem fær greidda 

heildarupphæð fyrir framkomu sína á tónleikum hérlendis, þá er útreikningur vegna 

takmarkaðrar skattskyldu hans eftirfarandi: 

 Upphæð Skatthlutfall Útsvar  

Heildartekjur (brúttótekjur) 2.678.000      20,00% 14,44%  
     

Skattgreiðsla erlends listamanns   535.600         
Útsvar  386.703         
Skattgreiðsla + Útsvarsgreiðsla 922.303         

     
Heildartekjur eftir skatt (nettótekjur) 1.755.697          
     

Í dæminu hér að ofan má sjá hvernig útreikningur vegna skattgreiðslu einstaklings sem 

erlendur listamaður og ber takmarkaða skattskyldu með 20% skatthlutfalli auk útsvars sem 

nemur 14,44%. Heildartekjur þessa listamanns eru 2.678.000 krónum sem þýðir að 20% 

skattur af þeirri upphæð nemur 535.600 krónum. Útsvar er svo reiknað af heildartekjum líka 

sem þýðir að 14,44% útsvar af þeirri upphæð sem gerir 386.703 krónur og er því 

heildargreiðsla vegna tekjuskatts og útsvarsgreiðslna 922.303 krónur. Nettótekjurnar í þessu 

dæmi eru því nettótekjur 1.755.697 krónur sem kemur í hlut erlenda listamannsins. 
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Ef greiðslur vegna tekna listamanns greiðast til lögaðila sem er félag skv. 1. og 2. tl. 1. mgr. 2. 

gr. tsl., til dæmis hljómsveit sem fær greidda heildarupphæð fyrir framkomu sína á tónleikum 

hérlendis, þá er útreikningur vegna takmarkaðrar skattskyldu hans eftirfarandi: 

 Upphæð Skatthlutfall 
Heildartekjur (brúttótekjur)  2.678.000     20,00% 
Skattgreiðsla erlends listamanns sem lögaðila  535.600       

   
Heildartekjur eftir skatt (nettótekjur)  2.142.400       

 

Í seinna dæminu hér að ofan má sjá hvernig útreikningi er háttað vegna skattgreiðslu lögaðila 

sem jafnframt flokkast undir erlendan listamann sem ber takmarkaða skattskyldu með 20% 

skatthlutfall án viðbætts útsvars. Sömu forsendur voru notaðar og í fyrra dæminu þar sem 

heildartekjur eru 2.678.000 krónur og 20% af þeirri upphæð gerir 535.600 krónur og eru því 

nettótekjur erlends listamanns sem flokkast undir lögaðila 2.142.400 krónur. Þó er 

skatthlutfallið 36% ef lögaðili sem ekki er félag í skilningi tekjuskattslaga. 

Ef um er að ræða til dæmis leikara sem fær greidda ákveðna upphæð fyrir heildartökutíma þá 

þarf að líta til þess hver heildarfjöldi tökudaga er og hve margir þeirra voru hér á landi og það 

svo hlutfallað við heildarupphæð tekna þess leikara sem um ræðir. Útreikningur í þeim 

tilfellum yrði með eftirfarandi hætti: 

 Upphæð Skatthlutfall Útsvar  
Heildartekjur (brúttótekjur) 6.000.000       20,00% 14,44%  
 
Heildartökudagar 

 
300 

   

Fjöldi tökudaga hér á landi 30    
Hlutfall af tekjum 10%    

Tekjuskattstofn  600.000         
     
Skattgreiðsla erlends listamanns 
(leikara) 

 120.000         

Útsvar  86.640         
Heildargreiðsla staðgreiðslu auk útsvars  206.640         
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Í þessu dæmi er varðar leikara sem hingað til lands koma í því skyni að taka upp kvikmynd 

eða hluta úr kvikmynd á Íslandi þá myndu niðurstöðurnar vera líkt og að framan greinir. Ef 

heildartekjur viðkomandi leikara eru 6.000.000 króna og tökudagar í heildina eru 300 en 

aðeins 30 af þeim teknir upp hér á landi þá skal deila 30 dögum í 300 daga sem gefur 

hlutfallið 10% sem er jafnframt hlutfall af heildartekjum og gerir 600.000 krónur. Það er þá 

tekjuskattstofn viðkomandi og reiknast 20% skattur af þeirri upphæð sem gerir 120.000 

krónur auk útsvars 14,44%, samtals 86.640 krónur og er því heildargreiðsla viðkomandi 

leikara í íslenskan ríkissjóð og til sveitarfélaga á Íslandi 206.640 krónur. Sömu forsendur eru 

notaðar ef um er að ræða lögaðila þó án viðbætts útsvars. 

Ef listamaður fær ekki ákveðin laun heldur fær að njóta ákveðins hluta af afrakstri viðburðar, 

til dæmis tónleika, þá er það reiknað sem 15% af hluta listamannsins. Útreikningur vegna þess 

yrði þá með eftirfarandi hætti: 

 Upphæð Skatthlutfall Hlutfall af heildartekjum 

Heildarinnkoma vegna viðburðar   3.500.000      15,00% 70,00% 
Hluti tónlistamanns 
 

 2.450.000        

Hluti skipuleggjanda viðburðar  1.050.000       30% 
    
Tekjuskattstofn  2.450.000        
    
Skattgreiðsla erlends listamanns   367.500        
    
Nettótekjur (eftir skatt) 2.082.500         
    

Í þessu dæmi er varðar tónlistamann sem fram kemur á viðburði án þess að þiggja bein laun 

fyrir framkomuna heldur fær hann hlutfall af afrakstri tónleikanna sem er 3.500.000 krónur. 

Sem í þessu dæmi er 70% af heildarinnkomu, 2.450.000 krónur og hluti skipuleggjanda 

viðburðar er 30%, 1.050.000 krónur. Tekjuskattstofn tónlistamannsins er þá 2.450.000 krónur 

og reiknast 15% skattur af því án viðbætts útsvars, 367.500 krónur sem greiðast í ríkissjóð og 

heildartekjur tónlistamannsins eftir skatt eru 2.082.500 krónur. 

4.4 Viðurlög vegna vanskila á skattgreiðslum vegna tekna erlendra listamanna 

Ef launagreiðandi stendur ekki í skilum á þeim greiðslum sem ber að draga frá heildartekjum 

erlendra listamanna, sem sagt staðgreiðslu og útsvari, þá skal fara eftir ákvæðum XII. kafla 

tekjuskattslaga og VI. kafla laga um skil á staðgreiðslu opinberra gjalda. Ef greiðslur 

launagreiðanda skv. 20. gr. sömu laga eru ekki inntar af hendi á réttum tíma skal hann sæta 

álagi á þá upphæð sem honum bar að standa skil á eða til viðbótar við þá upphæð sem hefur 
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verið skilað. Sama gildir um það ef skilagrein eyðublaðs 5.41. hefur ekki verið skilað eða 

verið ábótavant og greiðsluskyld fjárhæð er þá áætluð sbr. 21. gr. laga um skil á staðgreiðslu 

opinberra gjalda nema launagreiðandi hafi greitt áætlaða upphæð fyrir eindaga sbr. 1. mgr. 28. 

gr. sömu laga. 

Þá getur álag verið lagt á upphæð líkt og að framan greinir og er það 1% af upphæð sem skila 

á fyrir hvern dag eftir eindaga en skal ekki vera hærra en 10% ef álag til viðbótar af upphæð 

vanskilafjár hafi ekki verið greitt 1. dag mánaðarins eftir eindaga. Skal álag skv. 2. mgr. 28. 

gr. laga um skil á staðgreiðslu opinberra gjalda vera það sama og dráttarvextir Seðlabanka 

Íslands, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 28. gr. sömu laga. Ef upphæð sem skila átti hefur verið 

vanreiknuð eða launum stungið undan má launagreiðandi eiga von á því að sæta 

endurálagningu allt að sex ár aftur í tímann, sbr. 8. mgr. 28. gr. laga um skil á staðgreiðslu 

opinberra gjalda. Ef grípa þarf til þyngri refsinga þá skal fara eftir ákvæðum tekjuskattslaga. 

4.5 Atvinnu- og búsetuleyfi 

Það getur verið nauðsynlegt að sækja um atvinnu- og búsetuleyfi samkvæmt lögum nr. 

96/2002 um útlendinga og lögum nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Það getur þá 

skipt máli hvort aðili sé listamaður eða ekki og hvort hann eigi skattalegt heimilisfesti á 

Evrópska efnahagssvæðinu eða utan þess, sem og lengd dvalar viðkomandi á Íslandi. 

Almenna reglan er þó sú að allir sem starfa hér á landi þurfa að hafa bæði atvinnu- og 

búsetuleyfi, sbr. 9. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga. 

4.5.1 Ef listamaður dvelur á Íslandi í minna en 4 vikur. 

Undanþegnir frá þeirri skyldu að þurfa atvinnu- og dvalarleyfi eru listamenn en þeir mega 

starfa á Íslandi í allt að fjórar vikur á hverju 12 mánaða tímabili, sbr. b. lið. 23. gr. laga nr. 

97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Þetta á við alla þá sem teljast listamenn sama hvort 

viðkomandi sé heimilisfastur á Evrópska efnahagssvæðinu eða á fríverslunarsvæði EFTA.70 

Samkvæmt athugasemdum með 23. gr. frumvarps til laga um atvinnuréttindi útlendinga þá á 

að túlka “listamann” það vítt að það taki einnig til kvikmyndagerðarmanna til dæmis. 

Samkvæmt því þá er það skilgreint mun rýmra en það er gert í 17. gr. samningsviðmiða 

OECD og það sem almennt er samkvæmt skattasjónarmiðum líkt og fram hefur komið. 

                                                
70 EFTA er Fríverslunarsamband Evrópu (e. European Free Trade Association). 



 

 29 

4.5.2 Starfsmaður með heimilisfesti í Norðurlöndunum. 

Samkvæmt samkomulagi sem gert var 6. mars 1982 þá eru aðilar sem eiga heimilisfesti í 

Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi einnig undanþegnir skyldu til að vera með gilt 

atvinnu- og dvalarleyfi til að mega búa og starfa á Íslandi án tiltekinna tímamarka.71 

4.5.3 Starfsmaður með heimilisfesti í EES- eða EFTA ríki. 

Þeir starfsmenn sem koma frá EES- eða EFTA ríkjum eru undanþegnir skyldu til atvinnu- og 

dvalarleyfis á Íslandi, sbr. 22. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Þetta á 

einnig við um dvalarleyfi í allt að þrjá mánuði, sbr. 1. mgr. 36. gr. laga nr. 96/2002 um 

útlendinga. Aftur á móti ef dvöl er lengri en þrír mánuðir þá þarf viðkomandi að sækja um 

dvalarleyfi nema hann uppfylli öll þau skilyrði sem kveðið er á um í 1. mgr. a-d. 36. gr. laga 

nr. 96/2002 um útlendinga, sem eru að launþegi sé sjálfstætt starfandi einstaklingur hér á landi 

eða ætlar að veita eða njóta þjónustu hér og fullnægir þeim skilyrðum að hann hafi nægilegt 

fjármagn fyrir sig og sína til þess að verða ekki byrði á félagslegu kerfi hér á landi og að hann 

falli undir sjúkratryggingu sem ábyrgist ef eitthvað skyldi koma uppá hér á landi sem krefst 

læknisaðstoðar eða sambærilega aðstoð. Þá er einnig skilyrði að hann þarf hann að vera 

innritaður hjá viðurkenndri námsstofnun með það meginmarkmið að öðlast þar þekkingu, 

menntun eða starfsþjálfun til þess að tryggja örugga framfærslu til lengri tíma. 

4.6 Álitamál varðandi skattskyldu erlendra listamanna og mögulegar lausnir. 

Við skoðun á því hvaða álitamál það eru sem einna helst koma upp varðandi skattskyldu 

erlendra listamanna á Íslandi þá leitaði höfundur til starfsmanns KPMG sem sér um skil á 

skatti fyrir erlenda listamenn, umsjónarmanns alþjóðasviðs ríkisskattstjóra og að lokum til 

starfsmanns Íslandsstofu sem er umsjónarmaður “Film in Iceland” verkefnisins. Þessir aðilar 

voru á sammála að það hefur skapast ákveðinn misskilning þar sem margir erlendir listamenn 

telja að það sé valkvætt að greiða skatt hér á landi. En reglurnar eru skýrar í 

tekjuskattslögunum og um þá gildir takmörkuð skattskylda. 

Upp kom gagnrýni hjá starfsmanni KPMG og umsjónarmanni “Film in Iceland” verkefnisins 

að reglurnar og að framkvæmd skattskilanna væru ekki nægjanlega skýrar en þó hafa orðið 

umbætur þar á síðan árið 2008. Það er vilji bæði tónlistarmanna og annarra listamanna að 

greiða skatt hér á landi en hvatinn virðist ekki vera til staðar. Þetta ætti að vera meira í formi 

samvinnu og lausna í stað skyldu og kvaða á erlenda listamenn sem hingað koma segir Einar 
                                                
71 Sjá nánar Norden.org. Samning um sameiginlegan norrænan vinnumarkað http://www.norden.org/is/om-
samarbejdet-1/norraenir-samningar/samningar/vinnumarkadur/samningur-um-sameiginlegan-norraenan-
vinnumarkad [Sótt þann 26. október 2015].  
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Hansen umsjónarmaður “Film in Iceland” verkefnisins. Einar greindi frá því í samtali við 

höfund að ef ríkisskattstjóri myndi gefa út bækling á ensku um hvernig reglurnar eru, hver 

framkvæmdin væri, hverjar ívilnanirnar og skyldurnar eru varðandi skattskil erlendra 

listamanna hér á landi, þá myndi flækjustigið minnka og hvatinn til að skila skatti hér á landi 

aukast. Þá hafa kvikmyndaver greint frá því að skyldan sem fellur á leikara, hefur ekki áhrif á 

ákvörðun staðsetningar kvikmyndarupptöku. Mörg ríki hafa lægra útsvar en það sem leikarinn 

þarf að greiða í Bandaríkjunum til dæmis, hann getur nýtt sér erlenda skattainneign á móti 

þeim skatti sem hann greiðir í Bandaríkjunum til dæmis greiðslu skatta af tekjum sem aflað 

var hér á landi án þess að það hafi neikvæð áhrif. 

Í samtali höfundar við umsjónarmann alþjóðasviðs ríkisskattstjóra greindi hann frá því að 

kerfið væri tiltölulega auðskiljanlegt og einfalt. Hann greindi frá því að skattskylda þessara 

aðila er til staðar. Þeirri skyldu þarf að fylgja og það er ekki valkvætt hvort erlendir listamenn 

greiddu skatt hér á landi. Þá taldi hann að tvísköttunarsamningar væru ekki endilega til 

hagsbóta fyrir listamenn vegna þeirra sérstöku skattlagningar sem á þá er lögð. 

Eftir samtöl höfundar við framangreinda aðila efni ritgerðarinnar öðlast dýpri umfjöllun og 

fékk höfundur meiri skilning á efninu og sá hina takmörkuðu skattskyldu erlendra listamanna 

frá öðru sjónarhorni. Viðtölin staðfestu þann grun höfundar, að ef reglurnar væru aðgengilegri 

og skýrari, þá jafnframt settar upp í einfalt skjal fyrir erlenda listamenn, myndi árangurinn af 

skattskilum þessara aðila vera töluvert meiri en tölur greina frá um síðustu ár. 

4.7 Tölfræði skattskila erlendra listamanna frá árunum 2012 til 2015. 

Árangur skattskila erlendra listamanna með tilkomu eyðublaðs ríkisskattstjóra RSK 5.41. 

hefur verið töluverður og þá er afgerandi hver niðurstaðan er þegar höfundur hóf að greina 

þær tölur sem bárust frá ríkisskattstjóra. Hér má sjá töflu þar sem sundurliðaður er fjöldi 

skattgreiðenda, upphæð tekna og staðgreiðsla af þeim tekjum. 

Tekjuár Fjöldi 
Skattgreiðenda 

Tekjur Staðgreiðsla af tekjum 

2012 22 340.860.130 110.575.026 
2013 14 7.953.875 2.578.647 
2014 17 25.486.538 8.267.537 
2015 11 57.052.835 18.612.755 
Samtals  431.353.378 140.033.965 

Árið 2012 voru 22 skattgreiðendur sem skiluðu skatti af tekjum sínum sem hljóðuðu uppá 

340.860.130 krónur og staðgreiðsla af þeim tekjum var 110.575.026 krónur sem var afgerandi 

há miðað við tölur næstu ára. Árið 2013 voru einungis 14 skattgreiðendur sem skiluðu skatti 
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af tekjum sínum sem hljóðuðu uppá 7.953.875 krónur og staðgreiðsla af þeim tekjum var 

2.578.647 krónur sem var lægsta upphæðin sem skilaði sér í ríkissjóð frá árunum 2012 til 

2015. Það voru svo 17 skattgreiðendur sem skiluðu skatti af tekjum sínum sem hljóðuðu uppá 

25.486.538 krónur og staðgreiðsla af þeim tekjum var 8.267.537 krónur. Frá janúar til 

september 2015 voru svo 11 skattgreiðendur sem skiluðu skatti af tekjum sínum sem hljóðuðu 

uppá 57.052.835 og staðgreðsla af þeim tekjum var 18.612.755 krónur. Þar sem árið 2015 er 

ekki á enda komið þá má gera ráð fyrir að þessi upphæð fari hækkandi fram til desember 

2015. Framangreind tafla sýnir augljósan árangur skattskilanna og hversu mikilvægar 

fjárhæðirnar eru fyrir ríkissjóð. Höfundur veltir fyrir sér hvort skattskil af tekjum listamanna 

mundu færast í aukarnar ef reglurnar væru aðgengilegri fyrir listamenn og settar fram með 

skýrum og einföldum hætti. Þá myndu skattaðilar mögulega sjá hag sinn í því að skila skatti 

af tekjum sínum hér á landi með einföldum hætti. 
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5 Samantekt 

Aðalmarkmið álagningu skatta er að afla tekna fyrir ríkissjóð til að geta framfylgt þeim 

jákvæðu skyldum sem fram koma í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Í ljós þess þá ættu 

stjórnvöld að gera allt í sínu valdi til að tryggja að þeirri skattskyldu sem greint er frá í 

tekjuskattslögum sé framfylgt til hins ítrasta.  

Skattskylda aðila skv. 3. gr. tsl. er takmörkuð við þær tekjur sem getið er um í ákvæðinu. Í 

ákvæðinu er tæmandi talning á þeim tekjum sem ríkisskattstjóra er heimilt að krefjast 

staðgreiðslu á þó svo aðili eigi ekki heimilisfesti hér á landi. Aðilar sem hafa takmarkaða 

skattskyldu skv. tekjuskattslögum ber að greiða tekjuskatt af þeim tekjum sem aflað er hér á 

landi. Tekjur aðila aðrar en þær sem listaðar eru í 3. gr. tsl. eru ekki skattlagðar hér á landi. 

Listamönnum ber að standa í skilum á staðgreiðslu eftir þeim reglum sem gilda í 

heimilisfestaríki þeirra. Almennt er tekjuskattur er reiknaður út eftir gildandi skatthlutföllum 

heimilisfestaríki miðað við þær reglur sem þar gilda um heimilisfasta aðila sem bera 

ótakmarkaða skattskyldu þar í landi. Í upphafi 17. gr. samningsviðmiða OECD, kemur fram 

að nauðsynlegt að skattleggja aðila sem koma fram í öðru ríki en heimilisfestaríki, í því ríki 

þar sem framkoma listamannsins á sér stað. Lesa má af orðalagi greinarinnar að krafa sér gerð 

ef framkoma eða viðburður sé haldinn í áheyrn áhorfenda eða ætlað að hafa það markmið á 

endanum og ef þau skilyrði eru uppfyllt þá fellur skemmtikraftur eða listamaður undir 17. gr. 

samningsviðmiðanna. Fram kemur í athugasemdum með 17. gr. að mælt sé með því að stuðst 

sé við þrönga túlkun á hugtakinu skemmtikraftur eða listamaður við mat á skattskyldu aðila í 

upprunalandi tekna. 

Ábyrgð hvílir á launagreiðendum að standa í skilum staðgreiðslu vegna tekna erlendra 

listamanna hér á landi. Launagreiðandi er hver sá sem innir af hendi eða reiknar greiðslur sem 

teljast til launa skv. 5. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda. Laun er 

endurgjald fyrir þá vinnu, starf eða þjónustu án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir 

þriðja aðila. Greiðslur á tekjum til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu teljast laun í 

skilningi 3. gr. tsl., sbr. 6. tölul. 2. mgr. 5. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Listamaður fellur undir hugtakið launþegi í þessu samhengi, en eins og fram hefur komið ber 

hann ekki ábyrgð á því að skila staðgreiðslu. Þó bera bæði launagreiðandi og launamaður 

óskipta ábyrgð á vanteknum greiðslum á skatti sbr. 22. gr. laga um staðgreiðslu opinberra 

gjalda. 
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Skatthlutföll staðgreiðslu hjá erlendum listamönnum sem bera takmarkaða skattskyldu eru 

skv. 2. og 3. tölul. 3. gr. tsl. og skulu reiknuð eftir ákvæðum 70. gr. tsl. auk meðalútsvars sem 

er 14,44% árið 2015. Í 3. tölul. 2. mgr. 70. gr. tsl. er kveðið á um þá aðila sem fá greiðslur 

fyrir þjónustu eða starfsemi sem fer fram hér á landi sbr. 3. tölul. 3. gr. tsl. og reikna skuli 

tekjuskatt þeirra sem 20% af heildargreiðslunni auk útsvars ef um einstaklinga er að ræða. Sá 

hundraðshluti reiknast þá meðal annars af launum eða þóknunum sem greiddar eru vegna 

listamanna eða annarra sem koma fram öðrum til skemmtunar í atvinnuskyni. Með launum og 

þóknunum teljast að auki öll hlunnindi þar með talinn flutningur til og frá Íslandi ef sá 

kostnaður hefur ekki verið inntur af hendi af listamanninum sjálfum. Einnig eru það tekjur ef 

greitt hefur verið fyrir húsnæði, bifreið eða annað því um líkt fyrir listamanninn og fylgimenn 

hans, telst það til tekna. Ekki skiptir máli hvort listamaður komi fram á eigin vegum eða í 

nafni annars né hvort greiðslan sé frá innlendum eða erlendum launagreiðanda. Ef um 

lögaðila er að ræða skv. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. skal reikna 20% tekjuskatt af 

heildargreiðslu til listamanns án útsvars sbr. b. lið. 3. tölul. 2. mgr. 70. gr. tsl. Aftur á móti 

skal reikna 36% ef um aðra lögaðila er að ræða en þá sem listaðir eru í 1. og 2. tölul. 1. mgr. 

2. gr. tsl. Erlendir listamenn eiga þá hvorki rétt á persónuafslætti né skattkorti þegar þeir 

þiggja greiðslu með framangreindum hætti. 

Ef listamaður kemur fram í atvinnuskyni öðrum til skemmtunar án þess að fá fyrir það föst 

laun en fær þó að njóta afraksturs viðburðarins skal greiða 15% tekjuskatt af heildartekjum 

vegna þess án frádráttar sbr. 2. mgr. 2. tölul. 2. mgr. 70. gr. tsl. Þó gildir þessi grein ekki um 

leikara og aðra listamenn sem vinna að gerð kvikmynda til dæmis, þá gilda ákvæði 3. tölul. 2. 

mgr. 70. gr. tsl. 

Standi launagreiðandi ekki í skilum á staðgreiðslu á eindaga má hann eiga í hættu á að sæta 

álagi sbr. 28. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda. Eindagi er ákveðinn samkvæmt lögum 

um skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, sem dæmi má nefna ef launagreiðsla á sér stað 25. 

apríl þá skal skattur vera greiddur eigi síðar en 15. maí. Skilin skulu eiga sér stað í því 

umdæmi sem launagreiðandi á lögheimili og skal þá fylgja sundurliðuð skilagrein með 

eyðublaði RSK 5.41. sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um skil á staðgreiðslu opinberra gjalda. Um 

vanskilaðar greiðslur gilda einnig XII. kafli tekjuskattslaga. Ef upphæð sem skila átti hefur 

verið vanreiknuð eða launum stungið undan má launagreiðandi og launþegi eiga von á að sæta 

endurálagningu allt að sex ár aftur í tímann sbr. 8. mgr. 28. gr. laga um skil á staðgreiðslu 

opinberra gjalda.  
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Hér gætu komið til skoðunar tvísköttunarsamningar milli ríkja og þeir hafa það markmið að 

koma í veg fyrir tvísköttun og undanskot tekna og eigna. Tvísköttunarsamningar eru 

þjóðréttarsamningar milli tveggja eða fleiri ríkja með það markmið að víkja frá almennum 

skattareglum ríkjanna með það fyrir augum að komast hjá því að sambærilegir skattar séu 

lagðir tvisvar sinnum á sama grundvelli, á sama tímabili og á sama skattaðila. 

Tvísköttunarsamningar veita ákveðna ívilnun frá gildandi skattareglum aðildarríkis að 

ákveðum skilyrðum uppfylltum. Hér á landi eru skilyrðin þau að greiðsla skatta eigi að fara 

fram í því aðildarríki og af þeim tekjum sem ívilnunin tekur til. Það hefur í för með sér að sá 

aðili sem á heimilisfesti í samningslandi, en hefur tekjur á Íslandi hefur möguleika að lækka 

tekjur sínar sem koma til tekjuskattstofns, vegna greiðslu skatta í samningslandinu með tilliti 

til þeirra skattgreiðslna sem aðila var gert að gera skil á hér á landi. Tilgangur 

tvísköttunarsamninga er mjög víðtækur og felur í sér að skipta eigi á sanngjarnan hátt, 

skattlagningarétti milli samningsríkja og með því koma í veg fyrir mismunun ásamt því að 

tryggja jafnrétti og réttaröryggi skattaðila. Það eru þó ýmis vandamál sem kunna að koma upp 

hvað varðar tvísköttunarsamninga samkvæmt OECD, ekki er ljóst um notagildi þeirra fyrir 

listamenn þar sem þeir eru á stöðugu ferðalagi og ekki endilega með heimilisfesti í ríki sem 

krefst skattgreiðslna af þegnum sínum. Einnig greindi umsjónarmaður alþjóðasviðs 

ríkisskattstjóra að tvísköttunarsamningar væru ekki endilega til hagsbóta fyrir listamenn 

vegna þeirrar sérstöku skattlagningar sem á þá er lögð. 

Það eru ýmis álitamál sem kunna að koma upp við skoðun á skattskyldu erlendra listamanna 

og einna helst kemur upp sá misskilningur að greiðsla skatta vegna tekna erlendra listamanna 

hér á landi sé valkvæð. Svo er ekki líkt og fram hefur komið. Reglurnar eru skýrar í íslenskum 

tekjuskattslögum en hvort þær séu nægjanlega skiljanlegar fyrir erlendan aðila er álitamál. 

Fram hefur komið í samtölum höfundar við hina ýmsu aðila þessu tengt að erlendir listamenn 

og þá sérstaklega leikarar sem koma hingað í atvinnuskyni sýna vilja og jafnvel krefjast þess 

að greiða skatt hér á landi. Sú gagnrýni hefur þó borið á sér að reglurnar og framkvæmd 

skattskilanna séu ekki nægjanlega skýrar en þó hafa orðið umbætur eftir tilkomu skilablaðs 

RSK 5.41. Það skortir þó ákveðinn hvata fyrir listamenn að skila hér skatti. Þetta ætti að vera 

meira í formi samvinnu og lausna í stað skyldu og kvaða á erlenda listamenn sem hingað 

koma. Einar Hansen greindi frá að með tilkomu bæklings á ensku sem myndi innihalda 

hvernig reglurnar eru, hver framkvæmdin er, hverjar ívilnanirnar og skyldurnar eru varðandi 

skattskil erlendra listamanna hér á landi, myndi flækjustigið minnka og hvatinn aukast. 
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6 Lokaorð 

Höfundi þótti vinnsla ritgerðarinnar með eindæmum áhugaverð og krefjandi. Þar sem lítið 

hefur verið skrifað um, dæmt í af héraðsdómi né Hæstarétti eða tekið til álita hjá 

ríkisskattstjóra né yfirskattanefndar hvað varðar þá sérstöku skattskyldu erlendra listamanna. 

Sem gerði skrifin örlítið meira krefjandi en á sama tíma spennandi. Höfundur þurfti að 

leggjast í greiningu á lagaákvæðum, skoða ítarlega hver vilji löggjafans var með setningu 

ákvæða sem um takmarkaða skattskyldu gilda. Skoðun á samningsviðmiðum OECD gáfu 

efninu dýpri blæ og höfundi fannst sérstaklega áhugavert að skoða hver afstaða OECD er til 

skattskyldu erlendra listamanna í heiminum og finnst í kjölfarið að íslensk stjórnvöld mættu 

innleiða 17. gr. enn frekar í íslenska skattalöggjöf og gera umfjöllun um 

tvísköttunarsamninga, kosti og galla þeirra enn skýrari. Þrátt fyrir að umsjónarmanni 

alþjóðasviðs ríkisskattstjóra þyki kerfið tiltölulega auðskiljanlegt og einfalt þá er það ekki 

endilega svo fyrir þriðja aðila sem hefur ekki þekkingu á skattalöggjöf Íslands. 

Höfundur telur að tölfræði ríkisskattstjóra vegna skilablaðs RSK 5.41. geti breyst á jákvæðan 

hátt með tilkomu upplýsingabæklings frá ríkisskattstjóra, um skattskyldu erlendra listamanna 

hér á landi. Þá gera kerfið aðgengilegra fyrir aðila sem skila staðgreiðslu skatta fyrir erlenda 

listamenn hér á landi og tekur undir með Einari Hansen umsjónarmanni “Film in Iceland” 

verkefnisins hjá Íslandsstofu að kerfið megi vera meira í formi samvinnu og lausna í stað 

skyldu og kvaða. Reglurnar eru ekki nógu aðgengilegar og skýrar að mati höfundar. Það má 

bæta, með tilkomu einfaldari uppsetningu reglnanna fyrir ókunnan aðila sem kemur að þeim í 

fyrsta skipti. Einnig mætti eftirlitið með listamönnum sem hingað koma vera meira, en að 

ríkisskattstjóri heyri af komu þeirra í gegnum auglýsingar í sjónvarpinu eða á 

auglýsingaskiltum víða um land. Einhverskonar tilkynningarskylda þeirra aðila sem flytja 

listamenn hingað til lands gæti verið lausn á þeim vanda og einfaldað störf alþj 

Höfundur telur að með framangreindu gætu skattskil erlendra listamanna skilað hærri fjárhæð 

í ríkissjóð en hefur verið undanfarin ár sem er til hagsbóta fyrir landið allt. 
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