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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS -gráðu í viðskiptafræðinámi við  Háskóla íslands vorið 

2016. Er vægi ritgerðarinna 6 ESTC einingar. 

     Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þær breytingar sem orðið hafa á erfðafjárskatti 

í gegnum tíðina.  Einnig afhverju hann er lagður á dánarbú, hver stjórnar þeim breytingum 

sem á honum eru gerðar og hverjum hafa þær komið til góða 

Leiðbeinandi minn við þetta verkefni var Ásmundur G Vilhjálmsson aðjúnkt við Háskóla 

Íslands og þakka ég honum kærlega fyrir veitta aðstoð sem að mínu mati var ómetanleg.    

Einnig þakka ég kærlega öllum þeim sem hafa stutt mig við þessi skrif og hvatt mig 

áfram til að klára þetta. 
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Útdráttur 

Að þurfa að gera upp dánarbú og greiða erfðafjárskatt er eitt af því sem margir kynnast á 

lífsleiðinni. 

     Til þess að fá upplýsingar um hvað þarf að gera við andlát er best að snúa sér til 

sýslumannsembætta. Hér áður veittu starfsmenn sýslumannsembætta þessar 

upplýsingar og voru þær ekki alltaf nákvæmar. Sú breyting varð hins vegar á með 

internetinu að nú má nálgast allar þessar upplýsingar á heimasíðum embættanna og er 

það til mikilla bóta. 

     Lög um erfðafjárskatt hafa lengi verið til. Hafa þau tekið ýmsum breytingum í gegnum 

árin og eru þær allar til bóta. Þó er það þannig að það sem gildir í dag gildir ekkert endilega 

eftir mánuð. Ef stjórnvöld ákveða þá er hægt að breyta þessu til baka aftur. 

     Þannig eru lögin núna að ekki þarf að greiða erfðafjárskatt ef um setu í óskiptu búi er 

að ræða. Sambúðarfólk hefur rétt til setu í óskiptu búi ef erfðaskrá er til staðar og þess er 

ótvírætt getið að um sambúðarmaka sé að ræða. Með erfðaskránni telst liggja fyrir 

eindregin vilji þess sem látin er um það hver skuli erfa eignir hans. 

     Sú breyting sem gerð var með lögum nr. 14/2004 í sambandi við að hafa eingöngu eitt 

skattþrep til skatts þótti mikil framför. Var líka farið að miða við ákveðin skattleysismörk. 

Varð þetta mjög mikil breyting á því sem áður var þegar skatturinn gat farið allt upp í 50% 

af því virði sem eignir voru metnar á.  
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1  Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um erfðafjárskatt. Af hverju er hann lagður á? Hverjir ráða 

þeim breytingum sem gerðar eru á honum? Hafa þær breytingar á verðmati eigna sem 

gerðar hafa verið einhver áhrif og hverjum koma þessar breytingar til góða?. Þetta er 

meðal þeirra rannsóknarspurninga sem leitast verður við að svara. 

     Þegar verið er að reikna út erfðafjárskatt þá þarf að vera ljóst hvernig og eftir hverju 

skatturinn er reiknaður út. Í því sambandi skipta erfðir máli en um þær er fjallað í 

erfðalögum nr. 8/ 1962. Erfðaröð þeirra sem arf taka og þurfa að greiða skattinn er 

eftirfarandi: 1. erfð þá er átt við maka arfleifanda. Hann erfir eftir maka sinn 1/3 af þeim 

eignum sem hin látni á, en börn hins láta og aðrir niðjar arfleifanda erfa 2/3. Þeir sem falla 

undir 2. erfð er maki sem erfir allt ef engum öðrum afkomendum er til að dreifa. En ef 

bæði hjón eru látin þá dreifist arfurinn á niðja þeirra til jafns. Ef ekki hefur verið um maka 

að ræða þá fellur arfur til foreldra hins látna.  Áhrifa þessa gætti þó meira hér áður fyrr. 

     Þeir sem tilheyra 3. erfð eru þá föður-og móðurforeldrar og þeirra niðjar ef engin hefur 

verið í 1. eða 2. erfð. Í þessari ritgerð verður fjallað um ákvörðun og greiðslu 

erfðafjárskatts samkvæmt gildandi lögum um erfðafjárskatt nr. 14/2004, þróun þeirra svo 

og hvernig ákvæði um fjárhæðir erfðafjárskatts hafa breyst í tímanna rás.   

1.1 Erfðafjárskattur, hvað er það og hvers vegna er hann lagður á? 

Erfðafjárskattur er skattur sem lagður er á eignir einstaklinga þegar þeir falla frá. Er þessi 

skattur lagður á öll þau verðmæti sem metin eru til fjár og einstaklingar hafa átt.  Á það 

við um „innbú, húsbréf , fasteignaveðbréf, verðtryggð spariskírteini ríkisjóðs, skuldabréf, 

hugverkaréttindi, líftryggingar, bifreiðar, aflaheimildir“ og allt annað sem telja má til fjár.  

     Þegar skattar eru lagði á af ríkinu þá byggist það á pólitískri ákvörðun. Það er ekkert 

endilega hægt að finna einhverja réttlætingu fyrir því að verið sé að leggja skatt á. Svona 

ákvarðanir eru venjulega vegna einhverrar niðurstöðu sem fengist hefur með 

samkomulagi stjórnmálamanna. „Í mörgum löndum Vestur – Evrópu má rekja álagningu 

erfðafjárskattsins til lénskerfis miðalda „ (Vísindavefurinn / Hver er réttlætingin fyrir 

álagningu erfðafjárskatts ). Þó ekki sé hægt að tala um svoleiðis skipulag hér á landi þá 

hefur þessi skattur verið lagður á allt frá árinu 1792 hér á landi. 
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1.2 Andlát, dánarbú, uppgjöf og yfirfærsla 

Við andlát manns færast eignir hans og skyldur yfir til sérstakrar lögpersónu sem heitir 

dánarbú. Megin hlutverk þessa dánarbús er að selja eignir og greiða skuldir þær sem 

dánarbúinu tilheyra. 

     Af þeim eignum sem eru í búinu á andlátsdegi einstaklingsins þarf að greiða 

erfðafjárskatt nema ef um setu í óskipu búi er að ræða. Miðað er við að allar eignir sem 

um ræðir séu metnar á markaðsvirði eins og það er á þeim degi sem einstaklingurinn lést. 

Þegar um peningalegar eignir er að ræða verður að taka með vexti og verðbætur frá 

áramótum að andlátsdegi. Opinber gjöld, útfararkostnaður auk skulda arfleiðanda 

dragast frá áður en skatturinn er reiknaður út. Ef eitthvað stendur eftir að því loknu 

úthlutar dánarbúið mismuninum til erfingja þess. 

     Um framkvæmd þessa fer eftir lögum nr. 21/1991 um skipti á dánarbúum ofl. Réttur 

erfingja til úthlutunar ræðst hins vera af erfðalögum nr 8/1962. Dánarbú lúta forræði 

sýslumanna meðan ekki er búið að ákveða hvort það skuli sæta einkaskiptum eða 

opinberum skiptum. Við einkaskipti taka erfingjar á sig alla ábyrgð á skuldum hins látna 

og sjá einnig um greiðslu erfðafjárskatts samkvæmt lögum nr. 14/2004. En ef um opinber 

skipti er að ræða sér skiptastjóri búsins um þessa hluti. 

2 Sagan, lög sett um erfðafjárskatt og breytingar á þeim 

Lög um dánarbú, skiptingu þeirra, mat á virði og erfðafjárskattur sem þarf að greiða hafa 

verið til frá árinu 1792. 

     Voru þau fyrst sett þann 12.september 1792. Gerð var á þeim breyting 8. febrúar árið 

1810. Lögunum var breytt aftur árið 1911 og tók sú breyting gildi 1. janúar 1912, voru það 

lög númer 15/1911. Voru þá eldri lögin frá 1792 felld út gildi. Lögin breyttust aftur árið 

1921 og voru þau númer 30/1921. Þau tóku gildi 1. janúar 1922. Féllu þá lögn frá 1911 úr 

gildi. Í þessu lögum kemur fram að skatturinn skuli renna til ríkisins. Einnig má sjá að ef 

erfðafjárskatturinn er ekki greiddur þá má taka lögtak samkvæmt lögum frá 16.desember 

1885. 
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     Það er síðan á árinu 1951 í frumvarpi til laga nr. 239 (Ed. 239. Frumvarp til laga) að farið 

er að tala um breytingar á ráðstöfun skattsins. Samkvæmt greinagerð sem fylgir kemur 

fram að öryrkjum í landinu hafi fjölgað og séu þeir nú um 2500. Greiðslur til þessa hóps 

séu orðnar nokkuð háar í formi örorkubóta. Var öryrkjunum skipt niður í tvo hópa , þeir 

sem ekki gátu unnið og þeir sem gátu unnið. 

     Samkvæmt nefndaráliti nr.570 (Nd. 570. Nefndarálit) sem unnið var af fjárhagsnefnd 

þann 9. Janúar 1952 kemur fram að nefndin hafi nú farið yfir frumvarpið og hyggilegt sé 

að gera breytingu á ráðstöfun erfðafjárskattsins. Framvegis skuli honum vera ráðstafað í 

svokallaðan erfðafjársjóð. Verði fé úr þeim sjóði varið til þess að koma upp vinnustofum, 

vinnuheimilum og kaupa á vinnutækum fyrir öryrkja. Er þetta gert til að þeir sem enn hafi 

einhverja starfsgetu og vilji vinna ,geti unnið því „Íslendingar hafi ekki efni á því að láta 

fólk ekki vinna“. Þessi breyting á lögunum tók gildi frá og með 1. Janúar 1953. 

     Árin 1971-72 voru lögin endurskoðuð og þeim breytt þar sem ákvæðin um skattinn 

voru orðin úreld. Þar má finna í athugasemdum sem fylgja frumvarpi til laga nr. 10 sem 

lagt var fyrir alþingi 1971-72  „ að við ákvörðun gjaldstofns skuli miðað við fasteignamat. 

Ákvæði laga þessara um ákvörðun skattsins sé orðin úrelt. Þannig eru ákvæði laganna um 

stighækkun skattsins óraunhæf miðað við núverandi verðgildi, þar eð skattur samkvæmt 

1. erfð er komin í  hámark við 36.000,- krónur og af því er varðar 2. og 3. erfð við 40.000,- 

krónur“  (Nd. 10 Frumvarp til laga á 92.löggjafarþingi, 1971) 

     Aðalbreytingin í því frumvarpi sem lagt var fram árið 1971-72 var sú að skattþrepin 

yrðu stækkuð og þeim fækkað. Skattur á 1. erfð var þannig að hann hækkaði um 1/ 4 við 

hvert skattþrep og náði hámarki við 36.000,- krónur . Breytingin var sú að það yrði 

framvegis þannig að hann væri 5% upp að 200.000 krónum en hækkaði síðan um 1% við 

hvert þrep og yrði að hámarki 10% þegar einni milljón væri náð. Var hækkunin sú sama 

hvað varðari 2. og 3. erfð. 

     Hækkunin þar miðaðist samt við það að hámarks skattur yrði greiddur af öllu eftir eina 

milljón sem þýddi 25% hjá 2. erfð en 50% hjá 3.erfð. Heildarupphæðin þegar að 

hámarksskatti yrðir náð skyldi áfram vera sú sama og í þeim lögum sem verið var að 

breyta. 

     Á þessu tíma fór skatturinn áfram í svokallaðan erfðasjóð. Hann var notaður til að 

endurhæfa fólk sem gat af einhverjum ásæðum ekki séð sér farborða með eigin vinnu. 
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Var hann notaður til að skapa aðstöðu fyrir fólk sem vildi vinna að nytsamlegum 

verkefnum og störf sem hentuðu hverjum og einum. 

     Tilgangurinn með þessu var tvíþættur. Annars vegar var þetta til að gefa fólkinu 

einhvern tilgang í tilveruna , en hins vegar til að skapa aukin verðmæti sem aftur þýddi 

bættan þjóðarhag. Eftir því sem árin liðu þurfti að fá meiri pening í þennan sjóð til að hægt 

væri að halda áfram með þessi verkefni. 

     Á 99. löggjafarþingi 1977-78 er sett fram breyting á þeirri upphæð sem framvegis skyldi 

miða við þegar verið væri að reikna út erfðafjárskattinn. Var upphæðin hækkuð upp í ein 

milljón og tvö hundruð þúsund. Ekki var gerð nein breyting á prósentunni sem notuð var 

til að reikna út skattinn. Þessi hækkun var gerð þar sem ennþá höfðu orðið hækkanir á 

fasteignamati og skatturinn því fljótur að fara í hæsta þrep. Á þessum tíma var húseignin 

talin sem aðaleign í dánabúi. Minna var um peningaeignir þá. 

     Við breytingar sem gerðar voru á lögunum 1983-84 kemur síðan inn í aðra grein að 

eftirlifandi maki eða sambýlismaður sem tekur arf samkvæmt arfleiðsluskrá skuli ekki 

greiða erfðafjárskatt. Þar er þess sérstaklega getið að þegar talað er um sambýlismann þá 

merki það að um sambúið á milli þessarar aðila hafi verið að ræða. Það þurfi samt sem 

áður að liggja fyrir staðfesting á því. 

     Á sama tíma var upphæðum sem skatturinn skyldi miðast við einnig breytt þar sem 

búið var að taka tvö núll aftan af krónunni. Hæsta prósentan til erfðafjárskatts miðað við 

3. erfð breyttist einnig fór úr 50% í 45%. Jafnframt var sett inn að þær grunnfjárhæðir sem 

miðað skyldi framvegis við til skatts skyldu taka breytingum til hækkunar 1.desember ár 

hvert og skyldi vera miðað við hækkun byggingarvísitölu. 

     Engin veigamikil breyting var gerð á lögum fyrr en með lögunum númer 14/2004. Sú 

breyting var að framvegis skyldi vera eitt þrep erfðafjárskatts 5% og skipti ekki máli hvar 

í erfðaröð aðilar sem arf fengu væru. Breyting var einnig gerð á upphæð og var miðað við 

að fyrsta milljónin væri án erfðafjárskatts. Eru þetta þau lög sem eru í gildi enn þann dag 

í dag. Breyting var reyndar gerð á lögnum nr. 164/2010 á þann veg að skattur skyldi vera 

10% framvegis Var það hækkun um 5% frá sem áður var. Sú upphæð sem skattlaus skyldi 

vera hækkaði og fór upp í einmilljón og fimm hundruð þúsund , á hvern þann sem tekur 

arf og þannig er það enn í dag. Þessi  breyting breytti samt ekki í neinu heildarlögunum 

sem eru í gildi nr. 14 /2004  
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3 Umfjöllun um þær breytingar sem orðið hafa á lögunum  

Lögin hafa í gegnum árin tekið ýmsum breytingum. Hafa þær breytingar samt aðallega 

verið í þá átt að hækka þær upphæðir sem miðað er við til útreiknings á 

erfðafjárskattinum .Í eldri lögum voru þær upphæðir sem báru skatt í hæsta þrepi orðnar 

bæði lágar og úreldar. Þar kom til hækkun á fasteignamati, vísitölu og hækkun í 

þjófélaginu almennt. 

     Við endurkoðun á lögunum árið 2004 var sú breyting gerð að farið var að meta eignir 

samkvæmt markaðsvirði en ekki nafnvirði eins og áður var. 

     Átti það við um innbú húsbréf, fasteignaveðbréf, aflaheimildir, bifreiðar, hlutabréf , 

spariskírteini ríkissjóðs, innbú og líftryggingar. Var þetta meðal annars gert þar sem 

verðmæti við sölu var yfirleitt ekki í samræmi við það sem taldist nafnverð heldur í flestum 

tilfellum töluvert hærra. Fasteignamat er áfram notað til að meta þær fasteignir sem voru 

í búinu. En nú þurfti einnig að greiða erfðafjárskatt af leigulóðarréttindum. Sett var inn í 

lögin að framvegis skuli greiða skatt af fiskveiðikvóta og skal miðað við markaðsverð. 

Áfram var inni í lögunum að ef eignaréttur af fasteign væri háður kvöð um innlausnarrétt 

þá yrði að leggja erfðafjárskatt á það innlausnarverð sem um ræddi. Skiptir þá engu þótt 

um lægra verð heldur en fasteignamat sé að ræða, því innlausnarverið gildir. 

     Ef aftur á móti hægt er að sýna fram á að markaðsverð eigna er lægra en fasteignamat 

þá geta erfingjar farið fram á heimild til að óska eftir nýju mati á fasteigninni . Ef það leyfi 

fæst má leggja á erfðafjárskatt samkvæmt því mati enda sé þetta mat ekki eldra en 

fjögurra vikna. 

     Þetta  gildir samt ekki þegar um hlutabréf er að ræða. Þá er undantekningalaust farið 

eftir markaðsvirði þeirra . Það er gert vegna þess að ef þau eru  á markaði þá er verð þeirra 

yfirleitt töluvert hærra heldur en nafnverðið gefur til kynna. En séu þau ekki á markaði þá 

er miðað við þá tölu sem fékkst fyrir þau í síðustu viðskiptum sem fóru fram. 

     En langt getur verið síðan að viðskipti með bréfin hafi átt sér stað og þá  þarf að fara 

aðrar leiðir. Þá er notast við bókfært virði eigin fjár fyrirtækisins sem hlutabréfin eru í. Það 

fæst í endurskoðuðum ársreikningi eða árshlutareikningi hjá viðkomandi félagi. Þessar 

breytingar voru gerðar þar sem nafnverðið sýndi í fæstum tilfellum raunverulegt virði 

þeirra hlutabréfa verið var að meta. 
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    Ekki er alltaf sátt um hvernig erfðafjárskatturinn er reiknaður og sést það á úrskurðum 

sem komið hafa frá yfirskattanefnd. Þangað getur fólk kært ef það er ekki sátt við þann 

útreikning sem sýslumannsembætti gerir vegna erfðafjárskatts. Í úrskurði 192/2008 er 

farið fram á að söluhagnaður af hlutabréfum sem seld voru 4 mánuðum eftir andlát yrði 

skattlagður sem tekjur einstaklings í lifanda lífi en ekki hjá dánarbú. Á það er ekki fallist 

þar sem tekjur af sölu hlutbréfanna komu til eftir að einstaklingurinn lést en ekki áður. 

Úrskurður nr 331/2006 fjallar um svipað efni nema þar var farið fram á að tekjum af sölu 

húsbréfa verði skipt milli dánarbús og þess látna. Á það var ekki fallist heldur enda 

eingöngu hægt að tala um tekju ef einstaklingur er á lífi. 

     Oftast var það þannig fyrir breytingu á lögunum sem gerð var um hvernig skyldi reikna 

virði eigna, að nafnverð var töluvert lægra heldur en markaðsverð eignanna. Því var sá 

skattur sem greiddur var miðað við nafnverð ekki í neinu samræmi við það sem síðan 

fékkst fyrir bréfin við sölu þeirra. Sérstaklega á þetta við um hlutabréf. 

     Það sama á við um aflahlutdeildir/heimildir. Nú eru þær orðnar töluvert verðmætari 

heldur en hér áður fyrr. Með því að selja þær á makaði er hægt að fá mikið hærri upphæðir 

fyrir þær. Aflahlutdeildir/heimildir höfðu ekki verið teknar inn í erfðir áður miðað við 

markaðsverð. Það breyttist með komu fiskmarkaða því þá var farið að selja þær á frjálsum 

markaði. Þá kom það raunverulega í ljós hvers virði þær voru. Þegar leitað er í úrskuðum 

yfirskattanefndar vegna erfðafjárskatts á aflahlutdeildir/heimildir hefur lítið verið um 

kærur vegna þeirra. Eini úrskurðurinn sem ég fann er nr 180/2002 og er það eingöngu 

vegna þess að verið er að fara fram á lækkun söluhagnaðar. Farið er fram á lækkun 

söluhagnaðar vegna þess mats sem sett var á aflahlutdeildina/heimildina við skipti á 

dánarbúi sem hún tilheyrði og viðkomandi einstaklingur hafði erft. 

     Það eina sem var og er allavega ennþá algerlega undanþegið erfðafjárskatti er 

viðbótarlífeyrissparnaður. Það er vegna þess að af honum þarf að greiða tekjuskatt þegar 

hann er tekin út. Kemur það til vegna þess að í dag er hann lagður fyrir án þess að greiddur 

sé af honum tekjuskattur. Þess vegna er við innlausn á honum vegna andláts miðað við 

að greiddur sé af honum tekjuskattur en ekki erfðafjárskattur. Einnig eru almennar 

lífeyrisgreiðslur undanþegnar þessum skatti. 

      Lesa má um í úrskurði yfirskattanefndar nr. 115/2015 um það hvernig farið er með 

þessi mál. Þar var ákvörðun sýslumann um að telja séreignasparnað með til skattstofns 
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erfðafjárskatts skotið til yfirskattanefndar. Vildi sýslumaður meina að þar sem erfingjar 

samkvæmt lögum nr. 14/2004 væru ekki makar eða börn heldur bréferfingjar, þá þyrfti 

að greiða af þessu erfðarfjárskatt. Samþykki yfirskattanefnd ekki túlkun sýslumanns í 

þeim efnum þannig að ekki mátti telja þetta með til stofns erfðafjárskatts. 

       Það þekktist reyndar ekki hér fyrir nokkrum árum að leggja fyrir 

viðbótarlífeyrissparnað almennt, þannig að þetta kom nýtt inn í lögin. Það hafði nefnilega 

ekki verið þannig að fólk legði fyrir í séreignasparnað, heldur hafði eingöngu greitt í 

lífeyrissjóð.   

     Breytingarnar sem gerðar voru á lögunum árið 2004 litast töluvert af því að verðmæti 

eigna í þjóðfélaginu voru töluvert meiri heldur en áður. Þessi breyting hafði í raun skeð á 

örfáum árum. Einnig var verðlagning eigna orðin allt öðruvísi heldur en þegar lögin voru 

upphaflega sett. 

     Lögunum var líka breytt á þá leið að framvegis yrði eingöngu um eitt skattþrep að ræða. 

Skyldi skatturinn framvegis vera 5% á allt sem var yfir eina milljón króna. Gilti þá einu hvar 

eða um hvaða erfðaröð væri að ræða. Það var síðan árið 2010 sem þær breytingar voru 

gerðar sem eru enn í dag þó svo að engin heildarbreyting væri gerð á lögunum. Skatturinn 

var þá hækkaður upp í 10%. En hvort það var til að vega upp á móti prósentu hækkuninni 

eða ekki þá voru þau mörk sem skattleysi var miðað við hækkuð líka. Framvegis skyldu 

þau vera ein milljón og fimmhundruð þúsund. Þetta átti við um hvern þann sem tekur arf 

eftir látin einstakling, sama hvar í erfðaröð hann er. 

     En þó svo að það sé þannig í dag að makar sitji í óskipu búi og þurfi ekki að greiða 

erfðafjárskatt þá getur það breyst hvenær sem er. Það eru nefnilega ennþá inni í 1.gr 

laganna upphafleg ákvæði. Það eru ákvæðin sem eru um og voru upphaflega sett að 

maki/sambýlingur skuli greiða skatt af því sem hann erfir eftir maka/ sambýling sinn. Um 

það fjallar í 1. gr.laga nr 14/2004. Þar segir „Af öllum þeim fjárverðmætum er við skipti á 

dánarbúi manns hverfa til erfingja hans skal greiða skatt í ríkisjóð eftir lögum þessu sbr. 

þó 18.gr.“. Þar er verið að vísa í að ríkisstjórnin geti gert samninga um gagnkvæmar 

ívilnanir á erfðafjárskatti við stjórnir annarra ríkja. Er þá verið að vísa til þess þegar 

íslenskir og erlendi skattaðilar þurfa að greiða skatta af sömu einum sínum bæði hérlendis 

og erlendi. 
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     Hvað tvísköttunarsamninga vegna erfðafjárskatts varðar þá eru þeir allavega til og 

undirritaðir við Norðurlöndin. Þar kemur fram að erfðafjárskattur dánarbús skuli greiddur 

í því landi þar sem einstaklingurinn hafði heimilisfesti er hann féll frá. Eigi hann samt sem 

áður eignir í öðru aðildarríki má einnig skattleggja hann þar, en þá eingöngu þann hluta 

sem þar er. Skatturinn er lagður á samkvæmt þeim lögum sem gilda um erfðafjárskatt í 

hverju landi fyrir sig. Æskilegt er samt talið að aðildarríkin hafi samráð þegar um er að 

ræða eignir í fleiru en einu landi. Ekki er sérstaklega talað um erfðafjárskatt í 

tvísköttunarsamningum sem ríkið hefur gert við aðrar þjóðir en Norðurlöndin .  

     Þegar skoðuð  er 2 grein laganna er talað um setu í óskipu búi.  Það er þess getið að „ 

[ þrátt fyrir ákvæði 1.og 2. mgr greiða engan erfðafjárskatt maki....,og sambúðarmaki sem 

stofnað hefur til óvígðar sambúðar við arfleifanda og tekur arf eftir hann samkvæmt 

erfðaskrá þar sem stöðu hans sem sem sambúðarmaka arfleifanda er ótvírætt getið]“.  

Þegar til er erfðaskrá þar sem tilgreint er að sambúðarmaki megi sitja í óskiptu búi þá er 

hún rétthærri heldur en arfur til barna þess sem látin er. Gildir þá einu hvort um er að 

ræða börn sambúðaraðila eða stjúpbörn þess sem eftir lifir. 

     Gildir það sama þegar um hjónaband er að ræða. Það er því í raun nauðsynlegt eins og 

þjóðfélagið okkar er uppbyggt í dag að hjón eða sambúðaraðilar geri með sér erfðaskrá 

því þá er allt á hreinu í sambandi við vilja beggja aðila. 

     Við skoðun á eldri frumvörpum til laga vegna erfðafjárskatts þá kemur ýmislegt fram. 

Er þar til dæmis talað um að þessi skattur skuli framvegis renna í erfðafjársjóð. Í 

athugasemdum við frumvarp til laga nr 128 með lögum 36/1965 (Ed. 128. Frumvarp til 

laga) er til dæmis talað um að rýmka hlutverk sjóðsins sem erfðafjárskatturinn rennur í. 

Er þar minnst á að sjóðurinn hafi að jafnaði haft nokkuð handbært fé sem lána mætti eða 

styrkja endurhæfingastöðvar fyrir öryrkja. Geti það stuðlað að betri starfsgetu hjá 

öryrkjum. 

     Erfðafjársjóður eins og honum er lýst hér á undan virðist ekki vera til í dag . Þar sem 

greinilega er búið að leggja sjóðinn niður ætti að leggja skattinn niður líka. Þessi skattur 

hefði átt  að falla niður þegar sjóðurinn hætti. En í staðinn fyrir að fella niður skattinn fær 

ríkið hann allan til sín eins og var upphaflega lagt upp með. Ég hef ekki getað komið auga 

á hvenær þessi sjóður var lagður niður.  Það hefur hvergi komið fram.  
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     Fram kemur í frumvarpi til laga númer 70 (Nd. 70.Frumvarp til laga) sem lagt var fram 

1983 að erfðafjárskatturinn sé orðin mun þyngri heldur en löggjafinn ætlaðist til. Er hann 

talin íþyngjandi og ekki í samræmi við það sem átti að vera. Þeir sem fengu arf þurftu að 

greiða mikið meira í skatt heldur en upphaflega var gert ráð fyrir. Hafði skatturinn hækka 

mikið vegna þeirrar hækkunar á verðbólgu frá árinu 1978. Hafði sú hækkun numið allt að 

50%. Þar sem sjálfvirkt viðmiðun fasteignamats til erfðafjárskatts var við vísitölu hafði 

verðgildi eigna hækkað mikið. Því þurftu erfingjar að borga töluvert hærri skatt heldur en 

löggjafinn ætlaði þegar lög um skattinn voru sett. Frumvarp þetta var sett fram til að 

leiðrétta þá skekkju. Einnig var lækkuð hæsta prósenta miðað við 3 erfð úr 50 % og niður 

í 45%. 

      Þegar skoðað er  þingskjali númer  515 í frumvarpi til laga frá 1984 (Nd 515. Frumvarp 

til laga) er talað um hvernig skuli meta eignir. Þar er tala um að meta skuli hlutafé og 

verðtryggð spariskírteini á nafnvirði. Á þeim tíma þótti það ekkert óeðlilegt enda engin 

kauphöll eða bréf á markaði þá. 

     Fram kom einnig í þessu frumvarpi að í því fælist réttarbót til handa fólki sem bjó í 

óvígðri sambúð. Þar kom einnig í fyrsta sinn inn að sambýlismaður nyti arfs ef sannað væri 

að aðilar hefðu verið í sambúð. Þetta var stórt skref sem stigið var til að gæta fullrar 

sanngirni. Það hafði nefnilega verið að færast í vöxt að fólk byggi saman án þess að vera í 

hjónbandi. Með þessu var í raun litið á sambýlisfólk eins og um hjón væri að ræða. Færa 

þurfti samt sönnur á því að aðilar hefðu sannanlega búið saman og að það hefði verið 

einlægur vilji þess látna að sambýlisaðilinn erfði eignir hans/hennar. 

     Fasteignir á þessum tíma voru yfirleitt bara skráðir á annan aðilann en ekki báða eins 

og er í dag. Ef sá sem lést á undan var skráður fyrir eigninni en hin ekki þá átti eftirlifandi 

aðilinn ekki tilkall til arfs ef ekki var um hjónaband að ræða. Því var þessi breyting mikið 

réttlætismál. Með þessari breytingu gat sá sem eftir lifði farið fram á setu í óskipu búi. 

Einnig var þá tekið gert ráð fyrir því að báðir aðilar hefðu verið að greiða af eignum sem 

voru í búinu. Samt sem áður þurfi að færa sönnur á því að aðilar hefðu verið í sambúð. 

     Eignir í dag eru yfirleitt skráðar til helminga á þá sem eru í sambúð. Því kemur í raun 

aldrei nema annar helmingurinn til skiptana. Þar af leiðir að þetta er ekki eins mikið mál 

og var hér áður. Þá á sem eftir lifir helminginn af eigninni. Til skiptanna kemur því ekki 

nema sá helmingur sem sá látni var skráður fyrir. 
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     Hvað hlutabréf varðar þá breyttist verðmæti þeirra töluvert mikið með stofnun 

kauphallarinnar. Urðu hlutbréf verðmætari við skráningu heldur ef þau voru ekki skráð,og 

er það þannig líka í dag. Verðmæti bréfanna jókst þar sem þau fóru að ganga kaupum og 

sölum. Það hafði ekki þekkst áður hér á Íslandi. Var hægt að fá mun meira fyrir bréfin því 

fleirum gafst færi á að eignast bréfin heldur en ef þau voru í einkaeigu. Því fékkst meira 

fyrir þau. Taldist það því eðlilegt að framvegis yrði miðað við markaðsverð þeirra. 

4 Ástæðan á bak við breytingarnar 

Líklega hefur aðalástæðan á bak við breytingarnar á þessum lögum allavega á fyrri hluta 

þessarar aldar verið vegna þess hvað erfðafjarskatturinn var orðin hár. Þær 

heildarupphæðir sem miðað var við voru mjög lágar á fyrri hluta 19 aldar. Til að byrja með 

voru þær í samræmi við verðlag. En þegar líða fór á á öldina urðu þær ekki í neinum takti 

við verðlag í landinu. Var það bæði vegna verðbólgu og svo hækkunar á virði þeirra eigna 

sem til skipta komu. Erfðafjárskatturinn sem þurfti að greiða fór því fljótt upp í efstaþerp 

skattstigans alveg sama um hvaða erfð var að ræða. 

     Sú breyting að maki sæti í óskipu búi án þess að borga skatt hefur alveg örugglega verið  

ein af stærri breytingum sem gerðar voru á lögunum. Það var breytinga sem kom sér í 

flestum tilfellum mjög vel fyrir þá sem eftir lifðu. Líklega hefur þó munað mestu um þetta 

þegar sá sem eftir lifði var eiginkonan. Þannig var það nefnilega hér áður fyrr að konur 

unnu ekki utan heimilis heldur hugsuðu um börn og bú. Því gat erfðafjárskattur sett stórt 

strik í reikninginn ef eiginmaðurinn féll frá á undan. Ef eiginmaðurinn lést á undar þá var 

fyrirvinnan farin og því ekki til peningur. En samt þurfti að greiða erfðafjárskatt. Yfirleitt 

voru eignir í þá daga nánast undantekningarlaust skráðar á mennina, líklega vegna þess 

að þeir voru fyrirvinnan. Þurfti því eftirlifandi eiginkona að greiða skatt af öllu því sem til 

búsins taldist, en ekki bara helmingnum eins og síðar varð. Líka var gerð sú breytinga að 

sambúðaraðilar gátu tekið arf eftir hvor annan. Var það í raun stórt skref í réttlætisátt .  

     Þegar þessi breyting er gerð var sambúðarform orðið á þann hátt að fólk bjó saman án 

þess að ganga í hjónaband og hafði það sambúðarform aukist mjög. En af hverju þessi 

breyting er gerð hefur ég samt ekki getað séð í þeim gögnum sem ég skoðaði. Kemru 

ekkert fram um það sérstaklega.  
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Fjölskyldumunstur í þjóðfélaginu var líka orðið allt annað. Þótti það orðið sjálfsagt og 

ekkert óeðlilegt að stjúpbörn væru til staðar innan fjölskyldu. Það hafði því stundum sett 

strik í reikninginn hvað varðar setu í óskiptu búi, því stjúpbörnin gátu farið fram á skipti á 

búinu. 

     Alltaf virðist það samt hafa verið þannig að ef gerð hefur verið erfðaskrá á milli aðila 

þá er hún rétthærri heldur en erfð. Erfðaskrá er rétthærri lögunum í þessum tilfellum því 

hún er álitin lýsa vilja þess sem látin er. Þegar gerð er erfðaskrá þá skiptir ekki máli hverjir 

það eru sem arf taka. Hvorki stjúpbörn eða eftirlifandi börn geta farið fram á skipti á búi 

ef erfðaskrá er til.  

     Skapist ósætti um erfðaskrá þá þarf að hafa fyrir því að fá hana ógilda. Sýna þarf fram 

á að sá sem eftir lifir sé ekki til þess bær að hugsa um eignirnar. Er þá helst miðað við að 

viðkomandi sé haldin einhverjum sjúkdómi eða einhverju öðru sem verður til þess að 

viðkomandi rýrir þær eignir sem hann á að hafa umsjón með. Aðili sem situr í óskiptu búi 

verður að passa að að rýra ekki þær eignir sem í búinu eru þannig að hlutur þeirra sem arf 

taka skerðist ekki. Það er líka inni í lögunum að ef sá sem situr í óskipu búi gengur í hjúskap 

að nýju þá missir hann réttindin  sem hann hafði til setu í óskiptu búi. 

     Er það í raun og veru líka eðlileg framvinda . Ekki væri eðlilegt að sá sem situr í óskiptu 

búi gæti gift sig án þess að skipta arfinum sem í búinu er. Það er vegna þess að þær eignir 

sem í búinu eru tilheyra erfingjum þess sem látin er. Greiða þarf skatt af því sem þar er. 

Því er talið eðlilegt að skipti fari fram á búinu af þeim helmingi sem var til arfs þegar seta 

í óskipu búi hófst. Þegar þeim skiptum er lokið ,getur sá sem sat í óskipu búi gert það sem 

hann vill við þann arf sem honum féll í skaut. En þar sem setu hann ekki er lengur um setu 

í óskiptu búi að ræða greiðir hann skatt af því sem hann fékk í arf. 

     Við þær breytingar sem gerðar voru lögunum 2004 þá var sett inn það ákvæði að allar 

eignir skyldu metnar á markaðsvirði alveg sama um hvernig eign væri að ræða. Mest hafði 

þessi breyting þó áhrif á hvernig virði hlutabréfaeignar var metið, þó einnig hefði þetta 

áhrif á ,spariskírteini, húsbréf eða skuldabréf. Kom þessi breyting til þar sem búið var að 

stofna hér kauphöll og varð því virði hlutabréfa töluvert meira en áður hafði verið samfara 

því. 

     Allar eignir nema fasteignir voru nú metnar á markaðsvirði en ekki nafnvirði eins og 

áður hafði verið. Erfðafjárskatturinn hafi fram að þeim tíma verið reiknaður af nafnverði 
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þessara eigna og borgaður skattur samkvæmt því. En þegar þær voru síðan seldar út úr 

dánarbúinu þá var sú upphæð sem fékkst fyrir þær mikið hærri heldur en nafnverðið sagði 

til um og því hefði skatturinn átt að vera hærri. Má halda því fram að eingöngu megi rekja 

þessa hækkun á virði til kauphallarinnar. Var þetta eðlilegt framhald þar sem nú snerist 

þetta um framboð og eftirspurn en ekki bréf ofan í skúffu. Með þessu fékk ríkið líka 

töluvert hærri skatt heldur en áður í sinn hlut. 

     Athygli mína vakti að við breytingar á lögum  þarf ekkert endilega að skrifa greinagerð. 

Ef það er ekki gert kemur í raun og veru ekkert fram um afhverju verið er að gera 

breytingar. Það er reyndar mjög oft sem gerðar eru einhverjar breytingar á lögunum . Ef 

vel er skoðað kemur í ljós að einhverjar breytingar verða svo til á hverju ári. Það kemur 

líklega til þar sem breytingar í þjófélaginu eru oft miklar og verið er að uppfæra lögin 

samkvæmt þeim. Eðlilegt er að aðlaga þurfi lögin að breytingum sem eiga sér stað. 

5 Hver/ hverjir hagnast á þessu breytingum.  

 Það er kannski ekki augljóst við fyrstu sýn hverjir eru að hagnast á þessum breytingum. 

En samt má alveg gefa sér að allir hafi grætt eitthvað við þær breytingar sem gerðar hafa 

verið á lögunum. 

     Þegar breytingar urðu á verðmati að í stað nafnverðs skyldi reikna markaðsverð af 

eignum þá þurfti að greiða meiri skatt heldur en áður. Við það fékk ríkið meira í sinn hlut. 

Aftur á móti við breytinguna sem varð vegna setu í óskiptu búi hagnaðist sá mest sem sat 

í fékk að sitja í óskiptu búi. 

     Áður fyrr gat erfðafjárskatturinn orðið allt upp í 50% en eftir þær breytingar sem gerðar 

hafa verið er hann í dag eingöngu 10% og skiptir þá ekki máli hver tekur arf. Upphæðin 

sem til arfs er án skatts hefur líka hækkað þannig að allir sem arf taka hafa hagnast á 

þessum breytingum. Áður fyrr þurfti sá sem hafði 2. erfð að borga allt að 25% skatt en 

eftir breytingu eingöngu 10%. Á þetta einnig við um þann sem tók 3. erfð en hann hafði 

áður þurft að borga allt að 45 %. 

     Hvort ríkið hefur tapað á þessari breytingu eða ekki liggur svo sem ekki fyrir. Samt er 

alveg hægt að gefa sé að ríkið hafi hagnast á þessu en ekki tapað þar sem í dag fer allur 

skatturinn til ríkisins. Hér áður fór þetta í sjóð sem síðan var útdeilt úr til annarra verkefna. 
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Líklega hefur ríkið samt hagnast minnst á þessu breytingum. Skiptir þá ekki máli þó eignir 

hafi verið metnar á markaðsverði og skattarnir því hærri heldur en áður. Sú breyting sem 

gerð var á móti að hafa bara eitt skattþrep hefur líklega orðið til þess að ríkið fékk minna 

fyrir vikið. Sjálfsagt hafa einhverir ekki verið sáttir við þessar breytingar en ekki er hægt 

að gera alla ánægða. 

     Mál koma alltaf upp af og til þar sem erfingjar eru ekki ánægðir. Sumir hafa verið ósáttir 

við þann skatt sem lagður er á þegar um peningalegar eignir er að ræða. Þegar sú staða 

hefur komið eða kemur upp þá getur fólk kært málin til yfirskattanefndar. Þangað hafa 

ýmis mál verið kærð og eru þau helst í sambandi við hlutabréf. Einnig hafa komin inn 

kærur í sambandi við hvernig á eða má skattleggja eignir í öðrum löndum. 

     Erfingjar sem ekki eru sáttir við hvernig skatturinn er reiknaður út af 

sýslumannsembættinu geta þá skotið sínum málum áfram. Í úrskurði yfirskattanefndar 

númer 277/2015 er meðal annars tekist á um hvort hægt sé að telja til skuldar 

fjármagnstekjuskatt vegna vaxta af hlutafjáreign. Þar var kröfu erfingja hafnað enda ekki 

hægt að telja til skuldar fjármagnstekjuskatt af óinnleystum hagnaði. 

     Mál hafa einnig komið upp sem tengjast eignum erlendis þar sem erfingjar eru 

íslenskir. Þannig er að samkvæmt lögum þá þarf að greiða erfðafjárskatt ef skipti á 

dánarbúi fara fram hér á landi. Skiptir þá ekki máli hvort um er að ræða eignir hérlendis 

eða erlendis. Þetta kemur fram í úrskurði yfirskattanefndar nr. 141/2014. 

     Það má aftur á móti ekki skattleggja fyrirframgreiddan arf sem kemur til frá öðrum 

löndum samkvæmt íslenskum lögum ef lögin eru ekki eins í því landi sem arfurinn kemur 

frá. Má þar til dæmis nefna fyrirfram greiddan arf sem kemur frá ættingjum í Þýskalandi 

ef fjárhæðin er undir ákveðnum mörkum. Er það vegna þess að þar í landi er engin skattur 

greiddur af  fyrirfram greiddum arfi ef hann fer ekki upp fyrir 400 þúsund evrur. 

     Þetta sést í úrskurði nr 235/2011 sem yfirskattanefnd felldi. Þó svo að 

tvísköttunarsamningar við hin ýmsu lönd séu í gildi þá hefur annað hvort gleymst eða ekki 

verið vilji fyrir því að setja inn hvernig fara á með erfðafjárskatt. Því er ekki hægt rukka 

erfðafjárskatt af eignum erlendis ef skipti á dánarbúi fara ekki fram hér á landi. 

Erfðafjárskatt þarf þá að greiða í því landi sem eignin er og fara verður eftir lögum þess 

lands. Á þetta samt ekki við um Norðurlöndin því þar er tvísköttunarsamningur í gildi hvað 

varðar erfðafjárskatt. 
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     Þær breytingar sem gerðar voru á lögunum árið 2004 þegar skatturinn fór í flatan skatt 

5% hafa örugglega ekki orðið til þess að ríkið fékk minna í skatt heldur en áður. Samt sem 

áður var skatturinn hækkaður upp í 10% árið 2010. Reyndar var líka hækkuð sú upphæð 

sem skattleysi var miðað við. Líklega hefur ríkið þó ekki verið að tapa miklu á þessum 

breytingum þar sem verðmæti eigna í dag er orðið töluvert meira heldur en áður. Skiptir 

þá ekki máli hvort um er að ræða fasteignir eða aðrar eignir. 

6 Umræða 

Þegar lögin og þær breytingar sem gerðar hafa verið eru skoðuð þá má kannski deila um 

það hvort þessar breytingar hafa allar verið sanngjarnar eða ekki. 

     Þeir sem arf taka eru líklega bæði ósáttir og sáttir við þær breytingar sem gerðar hafa 

verið á þessum lögum. Ég hef reyndar ekki spurt neinn beint að þessu en oft hefur þetta 

samt komið upp í umræðum um skattinn manna í milli. Það sem helst er líklega óánægja 

með er sú breyting sem er á mati hlutabréfa, spariskírteina, og aflaheimilda.   

     Breytingin sem gerð var þegar farið var að meta þessar eignir á markaðsvirði en ekki 

nafnvirði var til þess að erfðafjárskatturinn af þeim  hækkaði töluvert. Þurfti því að greiða 

þó nokkuð hærri skatt af þessu heldur en áður. Á móti kemur að í dag er eingöngu 

greiddur flatur skattur 10% skiptir þá ekki máli hver er. 

     Við útreikning til erfðafjárskatts í dag er ekki greiddur neinn skattur fyrr en eftir eina 

milljón og fimmhundruð þúsund. Einnig er sú prósenta sem miðað er við til skatts 10%, 

en er ekki stighækkandi eins og var hér áður. Það má reyndar alltaf deila um það hvort 

þetta er sanngjarnt svona eða hvort hefði átt að gera þetta á einhvern annan máta. Þeir 

sem sitja í óskiptu búi eru alveg örugglega sáttir með þessar breytingar þar sem þeir losna 

alveg við erfðafjárskatt. 

     Ákveði þeir sem sitja í óskiptu búi aftur á móti að greiða út þann arf sem börn eða 

stjúpbörn eiga rétt á þá þarf að greiða skattinn af því strax. Er þá miðað við að hver og 

einn þurfi að greiða skatt af því sem fer yfir einmilljón og fimm hundruð þúsund Það á 

samt ekki við um þann sem situr í óskipu búi. Þetta breytir engu fyrir hann. 
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      En samt sem áður hlýtur sú spurning að vaknar afhverju verið er að leggja þennan skatt 

á bú látinna einstaklinga?. Hinn látni er búin að greiða skatta og gjöld af öllum þeim 

eignum sem eru í búinu gegnum tíðina. Afhverju þarf þá að halda áfram að skattleggja 

hann. Við því fást líklega engin svör. Reyndar hafa ekki verið greiddir skattar af 

hlutabréfum , ríkisskuldabréfum og bréf í sjóðum sem ekki er búið að innleysa. Sá skattur 

kemur ekki á fyrr en við innlausn. Því er eðlilegt að af þeim eignum sé greiddur skattur. 

Það kemur reyndar betur út að greiða af þessum bréfum erfðafjárskatt heldur en 

fjármagnstekjuskatt. Prósenta í erfðafjárskatti er helmingi lægri heldur en í 

fjármagnstekjuskatti allavega eins og er. 

     Ekki hef ég neins staðar komið auga á í nefndarálitum eða öðrum umræðum neitt um 

að fella beri  þennan skatt niður. Hef reyndar heldur ekki fundið neinar afgerandi 

upplýsingar um það afhverju hann var lagður á upphaflega. Þegar hann var settur í  

erfðafjársjóð þá má segja að hann hafi kannski átt fullan rétt á sér þar sem um ákveðið 

verkefni var að ræða. Þá var skatturinn notaður til að efla starfsgetu öryrkja og þeirra sem 

minna máttu sín. Kom hann sér því virkilega vel til að hægt væri að sinna því verkefni. En 

það er lögnu liðin tíð og fær ríkið hann allan í dag. 

     Ef skatturinn væri settur í ákveðin verkefni sem kæmu þjóðfélaginu til góða væri 

örugglega sátt um þennan skatt. Hvað varð um þann erfðafjársjóð sem hélt utan um þau 

verkefni sem voru í gangi á sínum tíma? Lognaðist hann útaf sökum fjárskorts eða var 

hann hreinlega lagður niður?. Það kom fram í greinagerð með frumvarpi til laga nr 70 frá 

1. nóvember 1983 (Nd. 70. Frumvarp til laga) að ríkið taki drjúgan hluta af þessum 

peningum til sín. Miðað við það hefur þessi sjóður lognast út af með tímanum enda ekki 

fjármunir í honum. Líklega hefur hann bara verið lagður niður.  

     Réttast væri að við andlát þá félli öll skattheimta nema á þau opinberu gjöld sem 

ógreidd eru. Hefur maður heyrt þá umræðu að í dag sé einstaklingar skattlagðir út fyrir 

gröf og dauða. Finnst flestum að við andlát þá eigi öll skattheimta að hætta. Réttast væri 

að hafa það þannig að ekki væri greiddur skattur af því sem greiddur hefur verið skattur 

af í gegnum tíðin heldur eingöngu af því sem ekki hefur verið greitt af. Miðað við þetta 

ætti því ekki að þurfa að greiða skatt af húseignum og þeim peningalegu eignum sem 

greiddur er fjármagnstekjuskattur af á hverju ári. Hins vegar er eðlilegt að greiða þurfi 
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skatt af hlutbréfum, skuldabréfum og því sem er í sjóðum. Þá væri greiddur skattur af því 

þegar það væri innleyst. 

7 Lokaorð 

Skoðun á lögum um erfðafjárskatt  leiddi í ljós að viðbætur eða breytingar á þeim voru frá 

árinu 2004 til ársins 2013 gerðar árlega . Ekki er endilega um neinar stórfelldar breytingar 

að ræða heldur er verið að skerpa á túlkun laganna eða breyta orðalagi. 

     Við skoðun á lögunum þá vekur það hinsvegar athygli mína að ekki er tekin út úr 1.gr 

laganna setningin sem segir að allir skuli greiða erfðafjárskatt. Þessi grein gildir reyndar 

ekki í dag um maka sem er langlífari og situr í óskipu búi. Er þá um að ræða frestun á 

skiptum og skattur þá greiddur síðar. En það má velta því fyrir sér afhverju þetta ákvæði 

er hreinlega ekki tekið út eða því breytt með vísan í að allir nema þeir sem sitja í óskipu 

búi skuli greiða erfðafjárskatt. 

     Samkvæmt þessari grein geta stjórnvöld hvenær sem er ákveðið að þeir sem sitji í 

óskiptu búi fari að borga skatt aftur eins og var gert hér áður. Með því að halda þessu 

þarna inni þá er hægt að virkja þetta með lagabreytingu aftur hvenær sem er. Yrði þá sú 

setning að maki/sambúðaraðli sæti í óskiptu búi án þess að greiða skatt felld niður. Ekki 

þarf að gera stórar breytingar á lögunum til að þetta taki gildi. Svona var þetta hér áður 

fyrr og ekkert sem gefur til kynna að þannig geti það ekki orðið aftur. 

     Það sem 2 grein fjallar um er að þrátt fyrir það sem standi í 1. grein um að allir skuldi 

greiða skatt, þá séu einmilljón og fimmhundruð þúsund án skatts. Er þar verið að miða 

við þá sem ekki sitja í óskipu búi. En þessu er líka hægt að breyta hvenær sem er þar sem 

sama gildir um þetta og setu í óskiptu búi. 

     Breyta mætti báðum þessu greinum og hafa þær einfaldlega þannig að þeir sem hafa 

leyfi til setu í  óskipu búi greiði engan skatt en aðrir séu skattlausir upp að einni milljón og 

fimmhundruð þúsund eins og lögin eru í dag. En er ekki bara skýringin á þessu einmitt sú 

að ekki sé vilji fyrir því að taka þetta úr svo hægt sé að grípa til þess ef þurfa þykir. 

     Þessi skattur var upphaflega settur á í ákveðnum tilgangi. Hver sá tilgangur var veit 

samt líklega engin fyrir víst í dag . Síðan var ráðstöfun breytt þannig að tilgangur varð með 
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þessum skatt. En sá tilgangur er ekki lengur til staðar og því eðlilegt að skatturinn falli 

niður miðað við það. 

     Skoðun á lögunum í gegnum árin sýnir þá  breytingu sem verður á reiknuðu virði eigna.  

Það eina sem heldur sér óbreytt inni í lögunum er í sambandi við fasteignir.  Þar er og 

hefur alltaf verið miðað við fasteignamat.   

     Þó svo að ég hafi vitnaði í að lögin hafi verið til frá því 1792  þá skoðaði ég ekki 

sérstaklega hvort þau væru til. Lögin frá 1921 er aftur á móti hægt að nálgast á 

Landsbókasafninu. Þar kemur fram í texta að þau eigi að skatturinn renni til ríkisins. Ekki 

er hægt að nálgast þau lengur á vef alþingis því líklega hafa þau verið felld þar út þegar 

ný lög tóku gildi. 

     Mjög mikið er vitnað til laganna frá 1921 þegar verið er að gera breytingar. Er vitnað 

til þeirra í þeim frumvörpum til laga sem ég hef skoðað en einnig í nefndarálitum og 

greinagerðum. Þetta á samt sérstaklega við um þær breytingar sem gerðar eru á lögunum 

fram til 2004 enda komu ný lög þá og þau eldri voru fell úr gildi. 

     Vonandi fá lögin eins og þau eru í dag að gilda áfram því fyrst þessi lög eru til á annað 

borð. 
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