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Útdráttur	

Í	ritgerð	þessari	var	skoðaður	fjármagnstekjuskattur	sem	er	að	finna	í	C-lið	7.gr	laga	um	

tekjuskatt	nr.	90/2003	og	staðgreiðslu	fjármagnstekjuskatts	nr.	94/1996.	Leitast	var	við	

að	 finna	uppruna	 fjármagnsteknanna	vextir,	 leigutekjur	og	 söluhagnaður	og	hvaða	 lög	

og	 reglur	 gilda	 um	 þær	 fjármagnstekjur.	 Skoðaður	 var	 munur	 á	 skattlagningu	 milli	

einstaklinga	og	lögaðila	annars	vegar	og	hins	vegar	milli	aðila	sem	hafa	heimilisfesti	hér	

á	Íslandi	og	þá	sem	hafa	takmarkaða	heimilisfesti		

Helstu	niðurstöður	eru	þær	að	fjármagnstekjuskattur	af	vaxtatekjum	einstaklinga	er	

hagstæðastur	fyrir	skattgreiðandann	ef	skoðaður	var	munur	á	sparnaðarformi	af	

vöxtum,	leigutekjum	og	söluhagnaði.	Einstaklingar	njóta	þess	að	fyrstu	125.000	kr.	af	

vaxtatekjum	þeirra	eru	skattfrjálsar	en	eftir	það	bera	þær	20%	fjármagnstekjuskatt.	

Þegar	borin	voru	saman	sparnaðarform	á	milli	fjármagnsteknanna	og	skattlagningar	

þeirra,	þá	þótti	kostnaður,	óvissuþættir	fjármagnstekna	og	ófyrirséð	útgjöld	varpa	

skugga	á	fjármagnstekjur	af	leigutekjum	og	söluhagnaði.	Að	því	framansögðu	þá	þótti	

hagstæðara	fyrir	skattgreiðandann	að	fjárfesta	frekar	í	fjárfestingakosti	með	

vaxtatekjum	þó	svo	skatthlutfall	leigutekna	með	ákveðnum	takmörkunum	sé	einungis	

10%.	

Lögaðili	 greiðir	 20%	 fjármagnstekjuskatt,	 en	 í	 þeirra	 tilviki	 er	 kostnaður	 við	 öflun	

teknanna,	 tryggja	 þær	 og	 halda	 þeim	 við	 frádráttarbær.	 Staðgreiðslan	 af	

fjármagnstekjuskatti	 er	 bráðabirgðagreiðsla	 upp	 í	 tekjuskatt	 eða	 önnur	 gjöld	 sem	

rekstaraðilinn	þarf	að	standa	straum	af.	Þannig	greiðir	 lögaðilinn	einungis	tekjuskatt	af	

hagnaði	sínum	en	ekki	fjármagnstekjuskatt.		

Að	lokum	má	nefna	að	erlendir	aðilar	með	takmarkaða	skattskyldu	greiða	afdráttarskatt	

af	 vaxtatekjum	 og	 söluhagnaði	 áður	 en	 tekið	 er	 tillit	 til	 tvísköttunarsamninga	 sem	

mögulega	hafa	verið	gerðir	milli	Íslands	og	mótaðilaríkis.		
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1 	Almennt	um	fjármagnstekjuskatt	

Vorið	 1995	 var	 skipuð	 nefnd	 til	 þess	 að	 gera	 tillögur	 um	 hvernig	 væri	 heppilegast	 að	

standa	 að	 skattlagningu	 fjármagnstekna.	 Tilefnið	 var	 að	 vextir	 af	 innistæðum	 í	 banka	

voru	 skattfrjálsir	 á	 sama	 tíma	 og	 aðrar	 fjármagnstekjur	 sbr.	 arður,	 söluhagnaður	 og	

leigutekjur	voru	skattlagðar.	Nefndin	var	sammála	um	að	fjármagnstekjuskatturinn	ætti	

að	vera	sanngjarn	og	einfaldur	 í	 framkvæmd.	Uppskrift	nefndarinnar	að	slíkri	útfærslu	

var	 að	 hafa	 fjármagnstekjuskatt	 sem	 væri	 innan	 hóflegra	 marka,	 það	mætti	 nýta	 sér	

frítekjumark	og	persónuafslátt	og	ekki	heimila	sérstaklega	frádrátt	vaxtagjalda.		Þó	lagði	

nefndin	til	að	heimilt	yrði	að	nýta	sölutap	af	verðbréfum	á	móti	fjármagnstekjum	áður	

en	 til	 skattlagningar	kæmi.	Nefndin	 lagði	 til	 að	 skattprósentan	væri	10%	en	verðbólga	

var	talsvert	undir	en	10%	á	þeim	tíma.	(Fjármálaráðuneytið,	1996,	bls.	2-10)	

1.1 Hvaða	lög	gilda	um	fjármagnstekjuskatt		
Um	fjármagnstekjuskatt	gilda	 lög	um	tekjuskatt	nr.	90/2003,	hér	eftir	nefnt	 (TSL).	Skv.		

C-lið	7.gr.	TSL	teljast	til	skattskyldra	tekna		

1. Leigutekjur	og	arður	af	hvers	konar	lausafé.			

2. Arður	og	leiga	af	fasteignum.	

3. Vextir,	verðbætur	,	afföll	og	gengishagnaður	

4. Arður	af	hlutum	og	hlutabréfum	í	félögum	

5. Fé	sem	er	greitt	fyrir	félagsaðild	til	að	mynda	í	kaupfélögum.	

6. Hagnað	af	sölu	eigna.	

Í	 2.mgr.	 66	 gr.	 TSL	 er	 kveðið	 á	 um	 að	 tekjuskattur	 af	 fjármagnstekjum	 einstaklinga	 í	

rekstri	skuli	vera	20%.		Í	71.	gr.	TSL	er	ákvæði	um	að	tekjuskattur	lögaðila	sé	að	jafnaði	

20%	 af	 tekjuskattsstofni	 ef	 um	 hlutafélög,	 einkahlutafélög	 og	 samlagshlutafélög	 með	

takmarkaða	ábyrgð	annars	sé	það	36%	af	 tekjuskattsstofni	sem	á	við	um	samlagsfélög	

og	 sameignarfélög	 með	 ótakmarkaða	 ábyrgð.	 En	 að	 jafnaði	 greiða	 lögaðilar	

fjármagnstekjuskatt	þó	með	örfáum	undantekningum	sbr.	 lögaðilar	sem	um	greinir	 í	3,	

4,	og	5	tölul.	1	mgr.	2	gr.	af	fengnum	arði	í	C-lið	7	gr.		og	aðilum	sem	eru	undanþegnir	

skattskyldu	sbr.	4	gr.	TSL.		
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1.2 Hvaða	lög	gilda	um	staðgreiðslu	fjármagnstekjuskatts	
Lög	um	staðgreiðslu	skatt	á	fjármagnstekjur	eru	nr.	94/1996	og	voru	sett	í	kjölfar	tillögu	

nefndar	 um	 skattlagningu	 fjármagnstekna	 (Fjármálaráðuneytið,	 1996).	 Lögin	 fjalla	 í	

meginatriðum	um	innheimtu	skatts	af	vaxtatekjum	og	arðgreiðslum	eins	og	segir	í	1.gr.	

TSL	og	er	bráðabirgðagreiðsla	 tekjuskatts	nema	annað	sé	tekið	 fram.	 Í	2.gr.	sömu	 laga	

segir	að	þegar	fjármagnstekjuskattur	myndast	í	atvinnurekstri	eða	sjálfstæðri	starfsemi	

skal	 réttilega	 ákvörðuð	 og	 innborguð	 staðgreiðsla	 á	 fjármagnstekjur	 vera	

bráðabirgðagreiðsla	upp	í	væntanlegan	álagðan	tekjuskatt	eða	önnur	opinber	gjöld.	Allir	

eru	skyldugir	til	þess	að	sæta	innheimtu	í	staðgreiðslu	á	fjármagntekjuskatti	sem	taka	á	

móti	 vaxtatekjum	og	 arðstekjum	 sbr.	 2.gr.	 þó	 eru	 undanþágur	 sbr.	 2.mgr.	 2	 gr.	 sömu	

laga	 en	 skilaskylda	 hvílir	 á	 ríkissjóð	 samkvæmt	 3	 gr.	 á	 öllum	 þeim	 sem	 innheimta	

vaxtatekjur.		

1.3 Ótakmörkuð	skattskylda	
Ótakmarkaða	skattskyldu	bera	þeir	einstaklingar	sem	eru	heimilisfastir	hér	á	landi	sbr.	1.	

tölul.	1.mgr.	1.gr.	TSL.	Þeir	einstaklingar	sem	falla	undir	ótakmarkaða	skattskyldu	hvílir	

sú	 skylda	að	greiða	 tekjuskatt	 af	öllum	 tekjum	sínum,	hvar	 sem	þeirra	er	 aflað.	 Til	 að	

falla	 undir	 þessa	 skilgreiningu	 er	 gert	 ráð	 fyrir	 ákveðin	 tengsl	 við	 Ísland	 sem	 gera	 þá	

kröfu	um	ákveðna	nærveru	eða	dvöl	einstaklings	eða	telur	heimili	sitt	hér	á	landi.	Á	þá	

við	að	ráðist	af	huglægri	afstöðu	einstaklings	þ.e	að	hann	telst	eiga	heimili	hérlendis	og	

að	fjölskylda	hans	dvelur	hér	heimili.	Ef	einstaklingur	getur	ekki	sannað	heimilisfesti	sína	

í	öðru	ríki	þ.e	að	hann	hafi	flutt	úr	landi	þá	verður	hann	að	sanna	skattskyldu	sína	í	öðru	

ríki	annars	ber	hann	enn	ótakmarkaða	skattskyldu	hér	á	 landi.	Til	að	einstaklingur	geti	

talist	 vera	 með	 ótakmarkaða	 skattskyldu	 hér	 á	 landi	 er	 horft	 á	 það	 viðmið	 að	

viðkomandi	dvelji	 hér	á	 landi	 lengur	en	183	daga	á	 sérhverju	12	mánaða	 tímabili,	 þar	

með	er	talin	eðlilegri	fjarveru	héðan	af	landi	vegna	orlofs.		

Ótakmarkaða	skattskyldu	bera	þeir	lögaðilar	sbr.	1.mgr.	2.gr.	TSL.	Þeir	lögaðilar	sem	þar	

falla	 undir	 eru	 m.a	 hlutafélög,	 einkahlutafélög,	 samlagshlutafélög,	 sameignarfélög,	

vátryggingafélög	 og	 aðrir	 sjálfstæðir	 skattaðilar.	 Til	 að	 lögaðili	 geti	 talist	 vera	 með	

ótakmarkaða	 skattskyldu	 þá	 gilda	 samþykktir	 félagsins	 eða	 ef	 raunveruleg	

framkvæmdastjórn	hans	er	hér	á	landi.	Talið	er	nægjanlegt	að	einu	af	þessum	skilyrðum	

sé	 fullnægt	 til	 að	 geta	 talið	 heimili	 sitt	 hér	 á	 landi	 og	 þ.a.l	 ótakmarkaða	 skattskyldu.	
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Raunveruleg	 framkvæmdastjórn	 er	 hvorki	 skilgreind	 í	 tekjuskattslögum	 né	 öðrum	

lögum,	en	þó	er	talið	að	átt	sé	við	þann	stað	þar	sem	félaginu	er	stjórnað	frá	og	teknar	

eru	daglegar	ákvarðanir	(Ragnheiður	Snorradóttir	og	Stefán	Már	Stefánsson,	2011,	bls.	

28).	

1.4 Takmörkuð	skattskylda	
Erlendir	 lögaðilar	 geta	 borið	 takmarkaða	 skattskyldu	 hér	 á	 landi.	 Með	 takmarkaðri	

skattskyldu	samkvæmt	3.gr.	TSL	er	átt	við	skyldu	til	að	greiða	tekjuskatt	af	tekjum	sem	

uppruna	eiga	hér	á	landi,	er	þá	ekki	tekið	tillit	til	þeirra	tekna	sem	aflað	er	annars	staðar	

á	 sama	 tíma	eða	sama	almanaksári.	Hafi	þessir	 sömu	aðilar	aðrar	 tekjur	en	 taldar	eru	

upp	 í	 3.gr.	 TSL	 verða	 þær	 ekki	 skattlagðar	 á	 Íslandi.	Með	 tvísköttunarsamningum	 við	

önnur	ríki	er	hægt	að	koma	 í	veg	 fyrir	 tvísköttun,	og	er	þar	að	 finna	ýmis	ákvæði	sem	

valda	því	 að	 tekjur,	 sem	án	 slíkra	 samninga	væru	 skattskyldar	hér	á	 landi,	 en	eru	það	

ekki.	Það	 leiðir	af	 sér	að	 tekjur	 sem	skattskyldar	eru	hér	á	 landi	 samkvæmt	ákvæðum	

landslaga,	eru	skattlagðar	erlendis	(Ríkisskattstjóri-a,	2016).		

Af	þeim	tekjum	sem	greiddur	er	 fjármagnstekjuskattur	má	nefna	5.tölulið	3.gr.	TSL	en	

þar	segir	að	þeir	erlendu	aðilar	sem	eiga	fasteign	hér	á	 landi	eða	hafa	tekjur,	þar	með	

talinn	söluhagnað	eru	skyldugir	til	að	greiða	skatt	af	þeim	tekjum.	Á	þetta	einnig	við	um	

þá	sem	hafa	hér	söluhagnað	af	íslenskum	hlutabréfum	eða	af	rekstri	íslenskra	fyrirtækja	

sbr.	7.	tölulið	3	gr.	TSL.	lög	nr.	76/2007	sem	er	breyting	á	lögum	um	TSL,	en	þar	má	finna	

að	sá	sem	arðinn	færir	til	skattskyldra	tekna	og	sýnir	 fram	á	að	hagnaður	hins	erlenda	

félags	er	skattlagður	með	sambærilegum	hætti	má	taka	til	frádráttar	þann	arð.	Í	8.tölulið	

3.gr.	 má	 finna	 að	 allir	 aðilar	 sem	 hafa	 vaxtatekjur	 hér	 á	 landi	 af	 bankainnstæðum,	

verðbréfa-	og	fjárfestingasjóðum,	skuldabréfum	og	fleiri	fjármálagerningum	skulu	greiða	

skatt	af	þeim	tekjum.	Að	lokum	segir	í	10.tölulið	3.gr.	TSL	að	allir	aðilar	sem	hafa	tekjur	

af	 afleiðusamningum	 hér	 á	 landi	 skulu	 greiða	 tekjuskatt	 af	 þeim	 tekjum.	 Það	 er	

staðgreiðsluskylda	 af	 arði,	 vöxtum	 og	 söluhagnaði	 hlutabréfa	 til	 erlendra	 aðila	 með	

takmarkaða	skattskyldu	sem	er	kallað	einu	nafni	afdráttarskattar	 (withholding	 tax).	En	

skilgreining	á	því	er	að	greiðandi	 fyrir	þjónustu	heldur	eftir	og	 sér	um	skilaskyldu	 fyrir	

skatta	 hjá	 þeim	 sem	 móttekur	 greiðslu	 og	 veitir	 þjónustu	 (Deloitte,	 2007).	 Ákvæði	

tvísköttunarsamninga	geta	 í	 framhaldi	 lækkað	þetta	hlutfall.	Um	þetta	má	 lesa	nánar	 í	

köflum	um	vexti	og	söluhagnað	hlutabréfa.	



12	

1.5 Tvísköttunarsamningar	og	heimilisfesti	
Tvísköttunarsamningar	 eru	 byggðir	 á	 OECD	 samningsfyrirmyndinni	 sem	 fjallar	 um	

skiptingu	 skattlagningarréttar	 milli	 samningsríkja	 þannig	 að	 komið	 er	 í	 veg	 fyrir	

tvískattlagningu	 sömu	 tekna.	Meginreglan	 samningsfyrirmyndarinnar	 er	 að	 tekjur	 eru	

einungis	 skattlagðar	 í	því	 ríki	þar	 sem	viðtakandi	er	heimilisfastur	eða	því	 ríki	þar	 sem	

teknanna	er	aflað	eða	þar	sem	hin	skattskylda	eign	er	staðsett	sem	er	það	ríki	þar	sem	

tekjur	 eru	 upprunnar	 eða	 eign	 er	 staðsett	 sem	 myndi	 vera	 upprunaríki	 (Ragnheiður	

Snorradóttir	og	Stefán	Már	Stefánsson,	2011).	Ef	einstaklingur	telst	vera	heimilisfastur	í	

tveimur	 ríkjum	 mælir	 4.gr.	 samningsfyrirmyndar	 OECD	 um	 hvort	 ríkið	 hafi	

skattlagningarréttinn.	 Í	 fyrsta	 lagi	 er	 það	 landsréttar	 viðkomandi	 ríkis	 að	 ákveða	 hvar	

maður	telst	heimilisfastur.	Í	öðru	lagi	er	miðað	við	það	ríki	sem	hann	er	nánar	tengdur	

persónulega	og	fjárhagslega.	Í	þriðja	lagi	er	litið	til	þess	ríkis	sem	hann	á	ríkisfang	og	ef	

annað	 er	 jafnt	 þá	 skulu	 bær	 stjórnvöld	 leysa	 málið	 með	 gagnkvæmu	 samkomulagi	

(OECD,	2014).	

1.6 Alþjóðleg	skattasniðganga	og	CFC-löggjöf	
Alþjóðleg	 skattsniðganga	 er	 þegar	 það	 er	 ósamræmi	milli	 skattakerfa	 einstakra	 landa,	

milli	tvísköttunarsamninga	og	landsréttar	ásamt	mismunandi	skattprósentum	landanna.	

Þetta	 verður	 oft	 til	 þess	 að	 ráðstafanir	 eru	 gerðar	 með	 þeim	 aðaltilgangi	 að	 lækka	

skattbyrði	 aðila	 (Kristján	 Gunnar	 Valdimarsson,	 Vor	 2014).	 Til	 að	 hamla	 alþjóðlega	

skattasniðgöngu	hafa	ríki	heims	gripið	til	ýmissa	úrræða	og	ber	þar	helst	að	nefna	CFC-

löggjöf.	CFC-löggjöf	(CFC	=	Controlled	Foreign	Corporation)	er	algengasta	ráðstöfun	ríkja	

gegn	 undanskoti	 skatta	 en	 hún	 felst	 í	 því	 að	 erlend	 félög	 í	 eigu	 innlendra	 aðila	 eru	

samsköttuð	 með	 eigendum	 í	 þeim	 tilvikum	 þar	 sem	 félögin	 eru	 stofnuð	 og	 skráð	 á	

lágskattalöndum.	CFC	-	reglur	hafa	verið	teknar	upp	í	miklum	fjölda	landa	á	síðustu	árum	

og	voru	tekin	upp	í	Bandaríkjunum	á	sjöunda	áratug	síðustu	aldar (Alþingi, 2008-2009).	

Tilgangur	 CFC-reglna	 er	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 skattalegar	 ráðstafanir	 lögaðila	 eða	

einstaklinga	 í	skattaparadísum,	sem	hafa	þann	einan	tilgang	að	komast	undan	eðlilegri	

skattlagningu	í	heimalandinu.	Þau	dæmi	sem	helst	hafa	verið	nefnd	eru;	

1.	 	 Að	 innlent	móðurfélag	 greiðir	 óeðlilega	háa	 vexti	 til	 erlends	dótturfélags	og	
gjaldfærir	þá	í	skattauppgjöri	sínu	og	lækkar	þannig	skattstofn	sinn.	
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2.	 Erlent	 dótturfélag	 er	 eigandi	 óefnislegra	 verðmæta	 (réttinda,	 hugverka,	
einkaleyfa)	eða	tækja	og	innlenda	móðurfélagið	greiðir	þóknanir	eða	leigu	og	
gjaldfærir	í	rekstri	sínum.	

3.	 Innlendir	 einstaklingar	 stofnsetja	 félög	 erlendis	 og	 leggja	 inn	 í	 það	 innlend	
skuldabréf	 eða	 stofna	 bankareikninga	 í	 eigu	 félaganna	 og	 eru	 þá	 vextir	
greiddir	til	hins	erlenda	félags	án	skattskyldu.	

4.	Tekjur	eru	fluttar	til	erlends	aðila	með	röngum	milliverðsákvörðunum.	Viðskipti	
milli	móðurfélags	og	dótturfélags.	

Sá	skattfrjálsi	hagnaður	sem	myndast	í	hinu	erlenda	félagi	er	síðan	tekin	út	með	ýmsum	

hætti.	 Má	 þar	 helst	 nefna	 að	 eigendur	 erlendu	 félaganna	 eru	með	 kreditkort	 í	 nafni	

þeirra	og	greiða	þannig	með	þeim	fyrir	einkaneyslu	sína	(Indriði H. Þorláksson, 2006).	Á	

árinu	2013	var	innleidd	í	íslenskan	skattarétt	CFC-löggjöf.	Í	1.mgr.	57.gr.	a.	TSL	segir	að	

sá	 skattaðili	 sem	 á	 beint	 eða	 óbeint	 hlut	 í	 hvers	 kyns	 félagi,	 sjóði	 eða	 stofnun	 telst	

heimilisföst	 í	 lágskattaríki	 skal	 greiða	 tekjuskatt	 af	 hagnaði	 slíkra	 aðila	 í	 hlutfalli	 við	

eignarhluta	sinn.	Það	sama	má	segja	um	skattaðila	sem	stjórnar	félagi,	sjóði	stofnun	eða	

eignasafni	og	hefur	beinan	eða	óbeinan	ávinning	af.	Þessar	tekjur	eru	skattskyldar	með	

sama	hætti	og	um	væri	að	 ræða	starfsemi	hér	á	 landi.	Um	skattskil	CFC	 félaga	segir	á	

heimasíðu	RSK	að	ef	 félög	hafa	ekki	 fengið	úthlutað	kennitölu	vegna	bankaviðskipta	á	

Íslandi	þá	þurfi	að	sækja	um	hana	til	fyrirtækjaskrá.	Án	íslenskrar	kennitölu	er	ekki	hægt	

að	skila	inn	skattframtali	til	ríkisskattstjóra	varðandi	CFC-félög.	Eigendur	CFC	félaga	eiga	

að	skila	skýrslu	árlega	til	ríkisskattstjóra,	og	ef	þeir	eru	fleiri	en	einn	þurfa	þeir	að	koma	

sér	 saman	 um	 skýrsluskil.	 Eigendur,	 lögaðilar	 og	 einstaklingar	 CFC-félaga	 eiga	 að	 skila	

skýrslu	 eiganda	 með	 framtali	 sínu	 þar	 sem	 fram	 koma	 eignarhlutir	 þeirra,	

atkvæðisréttur,	arður	og	hlutdeild	í	tekjum	og	eignum	(Ríkisskattstjóri-b,	2016)	

1.7 Lágskattaríki		
Til	að	ríki	eða	lögsagnarumdæmi	teljist	vera	lágskattríki	þá	segir	2.mgr.	57.gr.a.	TSL	að	ef	

tekjuskattur	 af	 hagnaði	 félags,	 sjóðs	 eða	 stofnunar	 í	 öðru	 ríki	 er	 lægri	 en	 tveir	 þriðju	

hlutar	 af	 þeim	 tekjuskatti	 sem	 lagður	 er	 á	 félagið	 á	 Íslandi	 þá	 telst	 ríkið	 vera	

lágskattaríki.	Til	að	setja	þetta	 í	samanburð	þá	eru	tekjuskattar	 lögaðila	nú	20%	og	því	

má	áætla	að	ríki	teljist	vera	lágskattaríki	ef	það	er	með	lægri	tekjuskatt	en	6,67%.	Í	2.gr.	

reglugerðar	nr.	1102/2013	um	skattlagningu	eignarhalds	lögaðila	á	lágskattasvæðum	má	

finna	 hvernig	 metin	 er	 sú	 aðferð	 hvort	 erlenda	 ríkið	 telst	 lágskattaríki.	 Þá	 er	 lagður	

ársreikningur	 í	 samræmi	 við	 íslensk	 lög	 þar	 sem	 ársreikningurinn	 er	 leiðréttur	 til	
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samræmis	við	ákvæði	tekjuskattslaga.	Leggja	skal	að	jöfnu	beint	eða	óbeint	eignarhald	í	

CFC-félagi	en	í	4.gr.	reglugerðarinnar	segir	að	óbeint	eignarhald	er	þegar	skattaðilar	eiga	

hlut	í	lögaðila,	sem	ekki	telst	CFC-félag,	og	sá	lögaðili	er	einn	eigenda	CFC-félags.	Óbein	

hlutdeild	 í	 CFC-félagi	 er	 fundin	 þegar	margfaldaður	 er	 eignarhlutur	 í	 hverjum	 lögaðila	

fyrir	sig.	Sem	dæmi	er	að	ef	óbeinn	eignarhlutur	er	54%	ef	aðili	á	60%	hlut	í	erlendum	

lögaðila	sem	á	90%	hlut	í	CFC-félagi	(0,6	x	0,9	=	0,54).	

1.7.1 Upplýsingaskiptasamningar	

Gerðir	 hafa	 verið	 14	 upplýsingaskiptasamningar	 við	 ríki	 sem	 ætla	 má	 að	 falli	 undir	

skilgreiningu	 sem	 lágskattaríki	 (Ríkisskattstjóri-c,	 2016).	 Upplýsingaskiptasamningarnir	

eru	 í	 aðalatriðum	 sambærilegir.	 Skoðaður	 var	 upplýsingaskiptasamningur	 við	 Bresku	

Jómfrúareyjanna	en	þar	segir	í	1.gr.	að	stjórnvöld	skulu	veita	aðstoð	með	því	að	skiptast	

á	 upplýsingum	 sem	 fyrirsjáanlegt	 er	 að	 gætu	 skipt	máli	 við	 framkvæmd	eða	 fullnustu	

laga	 samningsaðilanna	 um	 skatta	 og	 skattamál.	 Samningurinn	 tekur	 til	 við	 álagningar,	

samprófunar,	fullnustu,	endurheimtu	eða	innheimtu	skatta	á	hendur	aðilum	sem	varða	

rannsókn	eða	saksókn	vegna	skattamála	sem	tengjast	fyrrnefndum	aðilum.	Þeir	skattar	

sem	samningurinn	tekur	til	og	gildir	um	er	varðar	Bresku	Jómfrúreyjar	eru	tekjuskattur,	

tryggingagjald	 og	 fasteignaskattur	 og	 einnig	 til	 allra	 þeirra	 skatta	 sömu	 eða	 að	miklu	

leyti	 svipaðar	 tegundar	 og	 lagður	 eru	 á	 eftir	 undirritunardag.	 Í	 4.gr.	 er	 fjallað	 um	

upplýsingaskipti	samkvæmt	beiðni	en	stjórnvald	aðila,	sem	beiðni	er	beint	til,	skal	þegar	

um	er	beðið	veita	upplýsingar	í	þeim	tilgangi	að	miðla	upplýsingum	án	tillit	til	þess	hvort	

háttsemin	er	í	rannsókn.	Honum	ber	samkvæmt	4.mgr.4.gr.	að	veita	upplýsingar	eins	og	

um	 vörslu	 í	 banka,	 raunverulegt	 eignarhald	 í	 félögum,	 eignarhald	 allra	 aðila	 í	

eignarhaldskeðju,	 fjárvörslusjóði	 o.fl.	 Það	 eru	 takmörk	 á	 upplýsingabeiðninni	 eins	 og	

segir	 í	5.mgr.	5.gr.	en	má	þar	nefna	upplýsingar	um	eignarhald	er	varðar	 félög	skráð	 í	

kauphöll	eða	opinbera	fjárfestingarsjóði,	upplýsingar	er	varða	tímabil	meira	en	sex	árum	

fyrir	 það	 skattatímabil	 sem	 er	 til	 umfjöllunar	 og	 upplýsingar	 sem	 aðili	 annar	 en	

skattgreiðandi	býr	eða	ræður	yfir	og	sem	tengist	skattgreiðandanum	ekki	beint.	 Í	7.gr.	

segir	að	bæru	stjórnvaldi	samningsaðila	er	heimilt	að	synja	um	aðstoð	ef	beiðnin	er	ekki	

sett	 fram	 í	 samræmi	við	 tilsvarandi	 samning,	ef	 samningsaðilinn	hefur	ekki	 leitað	allra	

tiltækra	 leiða	 eða	 ef	 veiting	 þeirra	 upplýsinga	 stríðir	 gegn	 allsherjarreglu	

samningsaðilans	(Ríkisskattstjóri-d,	2011).	
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1.8 Undanþágur	frá	greiðslu	fjármagnstekjuskatt	
Það	 eru	 nokkrir	 aðilar	 sem	 eru	með	 undanþágu	 frá	 greiðslu	 tekjuskatts	 en	 þrátt	 fyrir	

undanþáguna	 ber	 þeim	 að	 greiða	 fjármagnstekjuskatt	 eins	 og	 segir	 í	 71.gr.	 TSL	 sem	

fjallar	um	tekjuskatt	 lögaðila.	Þar	má	 finna	 í	4.tölul.	71.gr.	að	þeim	sem	ber	að	greiða	

tekjuskatt	 af	 fjármagnstekjum	 sbr.	 3.,	 4.	 og	 5.tölul.	 C-liðar	 7.gr.	 og	 8.tölul.	 og	 varðar	

vextir,	 afföll,	 gengishagnaður	og	 söluhagnaður	af	hlutabréfum.	Þrátt	 fyrir	ákvæðið	eru	

nokkrir	 alveg	 undanþegnir	 fjármagnstekjuskatti	 eins	 og	 segir	 í	 5.tölul.	 71.gr.	 TSL.	 Þeir	

aðilar	 eru	 helst	 stofnanir	 í	 eigu	 ríkis	 sbr.	 lánasjóður	 íslenska	 námsmanna,	

Byggðastofnun,	 Íbúðalánasjóður,	Seðlabanki	 Íslands,	 lífeyrissjóðir	og	 lánastofnanir	sem	

starfa	samkvæmt	lögum	nr.	65/1982	um	skattskyldu	lánastofnana.	
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2 Skattlagning	fjármagnstekna	einstaklinga	á	Norðurlöndunum	

2.1 Danmörk	
Skattur	á	fjármagnstekjur	er	frá	27%	til	42%	í	Danmörku,	þar	sem	skattprósentan	af	arði	

er	 27%.	 Vaxtatekjur	 af	 inneignum	 í	 fjármálastofnum,	 verðbréfum	 og	 skuldabréfum	

skattleggjast	 eingöngu	 í	 Danmörku	 hjá	 þeim	 sem	 bera	 ótakmarkaða	 skattskyldu.	

Vaxtagjöld	 af	 innlendum	 og	 erlendum	 lánum	 er	 frádráttarbært	 að	 fullu.	 Hagnaður	 af	

sölu	 fasteignar	er	 skattskyldur	 í	Danmörku	og	 tap	af	því	er	 frádráttarbært.	Leigutekjur	

eru	skattskyldar	í	Danmörku	og	er	leyfilegt	að	draga	frá	leigutekjur	(leiga	á	móti	leigu)	og	

á	það	einnig	við	ef	 leigutekjurnar	eru	fengnar	 í	öðru	 landi.	Upphæðin	má	þó	ekki	vera	

hlutfallslega	hærri	en	danska	skattprósentan	(eTax,	Nordisk,	2016).	

2.2 Noregur	
Söluhagnaður	hlutabréfa	í	Noregi	er	skattlagður	með	25%	skatti	á	árinu	2016.	Hagnaður	

af	sölu	fasteigna	er	skattskyldur	í	Noregi	og	er	tap	af	sölu	fasteignar	frádráttarbært.	Þó	

eru	 undantekningar	 ef	 viðkomandi	 hefur	 átt	 fasteignina	 í	 meira	 en	 1.ár	 (5	 ár	 ef	 um	

sumarhús	 er	 að	 ræða)	 þá	 er	 hagnaðurinn	 skattfrjáls.	 Takmörk	 eru	 á	 því	 hvað	 leyfður	

frádráttur	má	 vera	 af	 söluhagnaði	 hlutabréfa.	Má	 hann	 einungis	 vera	 upp	 að	 43%	 af	

launum	 sem	eru	 að	 lágmarki	 31.800	NOK	og	 að	hámarki	 91.450	NOK.	 Leigutekjur	 eru	

skattskyldar	en	þó	er	leyfilegur	frádráttur	vegna	skulda	og	vaxta	af	eigninni.	Vaxtatekjur	

eru	skattskyldar	með	heildartekjum	og	engin	takmörk	eru	á	frádrætti	vaxtagjalda	á	móti	

heildartekjum	einstaklings	(Deloitte,	2016).	

2.3 Finnland	
Söluhagnaður	 hlutabréfa	 og	 eigna	 er	 skattlagður	 með	 30%-34%	 fjármagnstekjuskatti.	

Vaxtatekjur	 af	 inneignum	 í	 fjármálastofnunum	 og	 verðbréfum	 eru	 skattlagðir	 sem	

fjármagnstekjur	og	er	skattprósentan	30%-	34%.	Ef	fjármagnstekjur	fara	yfir	30.000	EUR	

er	 skattprósentan	 34%.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 með	 takmarkaða	 skattskyldu	 í	

Finnlandi	eru	erlendir	ríkisborgarar	sem	eru	heimilisfastir	erlendis	og	koma	til	Finnlands	

til	skemmri	tíma	en	sex	mánuði.	Einnig	þeir	einstaklingar	sem	flutt	hafa	lögheimili	sitt	frá	

Finnlandi	 og	 hafa	 engin	 föst	 tengsl	 við	 Finnland	 þ.e	 íbúð	 eða	 fasteign,	 atvinnurekstur	

eða	 tilheyri	 almannatryggingakerfi	 Finnlands.	 Hjá	 einstaklingum	 með	 takmarkaða	

skattskyldu	eru	þeir	aðilar	sem	ekki	eru	heimilisfastir	í	Finnlandi	og	greiða	þeir	30%	skatt	
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af	fjármagnstekjum	en	ef	fjármagnstekjur	fara	yfir	40.000	EUR	er	það	32%.	Vaxtagjöld	af	

innlendum	og	erlendum	lánum	einstaklinga	heimilisfastir	í	Finnlandi	eru	frádráttarbærir.	

Hagnaður	 af	 sölu	 fasteigna	 er	 skattskyldur	 og	 er	 upphæð	 hagnaðarins	 reiknuð	

samkvæmt	 finnskum	 lögum.	 Undantekning	 er	 ef	 viðkomandi	 hefur	 átt	 fasteignina	

nægilega	lengi	og	eftir	ákveðnum	skilyrðum	og	er	þá	söluhagnaðurinn	skattfrjáls	(eTax,	

Nordisk,	2016).	

2.4 Svíþjóð	
Vextir	 eru	 skattlagðir	 sem	 fjármagnstekjur	 og	 er	 skattprósentan	 30%.	 Vaxtagjöld	 af	

innlendum	 og	 erlendum	 lánum	 er	 frádráttarbær.	 Leigutekjur	 eru	 skattlagðar	 sem	

fjármagnstekjur	 og	 er	 leyfilegt	 að	 draga	 frá	 kostnað	 af	 leigu.	 Frádrátturinn	miðast	 við	

fasteign	óháð	hve	margir	eigendurnir	eru	af	fasteigninni.	Um	söluhagnað	hlutabréfa	er		

tap	frádráttarbært	sem	myndar	stofn	til	fjármagnstekjuskatts	(eTax,	Nordisk,	2016).	

2.5 Samantekt	

	

Tafla	1	Hlutfall	fjármangstekjuskatt	á	Norðurlöndum.	

Í	 ofangreindri	 töflu	 má	 sjá	 samanburð	 á	 hlutfalli	 fjármagnstekjuskatts	 af	 vöxtum,	

leigutekjum	og	söluhagnaði	á	Norðurlöndunum.	Hlutfallið	er	lægra	á	Íslandi	eða	20%,	en	

þó	er	leyfilegur	frádráttur	af	vaxtagjöldum	í	öllum	löndunum	nema	á	Íslandi.	Samkvæmt	

því	þá	má	sjá	að	í	Noregi	er	hagstæðast	er	kemur	að	fjármagnstekjuskatti	af	vöxtum	en	

þar	 er	 hlutfallið	 tiltölulega	 lágt	 eða	 25%	 og	 fullur	 frádráttur	 af	 vaxtagjöldum	 er	

leyfilegur.	
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3 Tekjur	ríkissjóðs	af	fjármagnstekjum-	og	skatti	

Þegar	 lögin	 um	 fjármagnstekjuskatt	 komu	 fyrst	 fram	 árið	 1996	 þá	 var	 hlutfall	

fjármagnstekjuskatts	10%.	Frá	árinu	2007	þá	fór	hlutfallið	að	hækka	eins	og	neðangreind	

tafla	sem	sýnir	þróun	hlutfall	fjármagnstekjuskatts	frá	árinu	2007-2016.	

2007	 10%	
2008	 10%	
2009*	 12,50%	
2010	 18%	
2011	 20%	
2012	 20%	
2013	 20%	
2014	 20%	
2015	 20%	
2016	 20%	

*Fjármagnstekjuskattur	hækkaði	á	miðju	árinu	úr	10%	í	15%	.	

Tafla	2	Hlutfall	fjármagnstekjuskatts	frá	árinu	2007	

	

	

	

Mynd	1	Tegundir	fjármagnstekna	frá	2007-2014	á	föstu	verðlagi	
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Á	 þessari	 mynd	 má	 sjá	 þróun	 fjármagnstekna	 frá	 árinu	 2007.	 Á	 árinu	 2007	 voru	

fjármagnstekjur	í	formi	arðs	af	verðbréfum	mjög	háar	eða	um	63.milljarðar	og	er	komin	

niður	 í	 13.milljarða	á	 árinu	2010.	 Söluhagnaður	 verðbréfa	 var	einnig	mjög	hár	 á	 árinu	

2007	 eða	 rúmlega	 215	milljarðar	 sem	 dettur	 nánast	 alveg	 niður	 á	 árinu	 2008	 niður	 í	

23.milljarða.	Fjármagnstekjur	í	formi	vaxta	af	innlendum	innstæðum	uxu	að	sama	skapi	

og	 voru	 rúmlega	 37	milljarðar	 á	 árinu	 2007	 og	 hækkaðu	 í	 97.milljarða	 á	 árinu	 2008.	

Þarna	 hefur	 því	 orðið	 viðsnúningur	 um	 rúmlega	 50.milljarða,	 svo	 leiða	 má	 líkur	 að	

fjármagnseigendum	 hafi	 þótt	 öruggara	 að	 ávaxta	 fjáreign	 sína	 á	 innlendum	

bankareikningum	 auk	 þess	 voru	 á	 þessum	 árum	 nánast	 engin	 bréf	 skráð	 í	 kauphöll	

íslands.	Á	milli	áranna	2009	og	2010	dragast	saman	fjármagnstekjur	í	öllum	flokkum,	þó	

mest	 af	 innlendum	 innstæðum.	Á	árinu	2010	hækkaði	hlutfall	 fjármagnstekjuskatts	úr	

12,5%	í	18%.	Á	þessum	árum	var	mikill	samdráttur	í	efnahagslífinu	sem	gæti	skýrt	þessa	

lækkun	fjármagnstekna	þó	ekki	sé	útilokað	að	hærri	skattprósenta	hafi	líka	haft	einhver	

áhrif	(Ríkisskattstjóri-e,	2015).	

	

	

Mynd	2	Fjármagnstekjuskattur	frá	1996-2014	á	föstu	verðlagi	

Á	mynd	2	má	sjá	að	heildar	fjárhæð	fjármagnstekjuskatts	eykst	jafnt	og	þétt	frá	upphafi	

álagningar	 fjármagnstekjuskatts	 árið	 1996.	Mest	 er	 aukningin	 á	 árunum	 2004	 –	 2007	

sem	nær	hámarki	með	rúmlega	24	milljarða	fjármagnstekjuskatt	það	árið.	Hann	dregst	

saman	á	árunum	2008-2010	og	mest	milli	áranna	2009	og	2010	sem	hann	dregst	saman	

um	5,5	milljarða	milli	ára.		Frá	árinu	2011	hefur	hann	aukist	aftur	og	var	kominn	í	15,8	

milljarða	2014	það	sama	og	sjá	mátti	árið	2006	(Ríkisskattstjóri-e,	2015).	
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4 Fjármagnstekjuskattur	af	vaxtatekjum	

4.1 	Skilaskyldir	aðilar	
Samkvæmt	 3	 gr.	 laga	 um	 staðgreiðslu	 skatts	 af	 fjármagnstekjum	 nr.	 94/1996	 þá	 ber	

skilaskyldum	aðilum	skylda	til	að	draga	staðgreiðslu	af	vaxtatekjum	og	afföllum	og	skila	

til	 ríkissjóðs.	 Þessi	 skylda	 hvílir	 á	 innlánsstofnunum,	 verðbréfafyrirtækjum,	

verðbréfamiðlurum,	 eignaleigufyrirtækjum	 og	 öðrum	 fjármálastofnunum.	 Þessi	 skylda	

hvílir	 einnig	 á	 lögmönnum,	 löggiltum	 endurskoðendum,	 tryggingafélögum,	

fjárvörsluaðilum	og	annarra	sem	hafa	milligöngu	eða	innheimtu	í	verðbréfaviðskiptum.		

4.2 Skattstofn	vextir	og	afföll	
Skattstofn	vaxta	og	affalla	má	finna	í	8.gr.	TSL.	sem	er	talið	upp	í	1-4	tölulið.	En	til	vaxta	

teljast	 samkvæmt	 1.tölul.	 8.gr.	 TSL	 vextir	 af	 innstæðum	 í	 innlendum	 bönkum,	

sparisjóðum,	 innlánsdeildum	samvinnufélaga,	póstgíróreikningum	og	orlofsreikningum.		

Með	vöxtum	 teljast	áfallnar	 verðbætur	á	höfuðstól	og	vexti,	 verðbætur	á	 inneignir	og	

kröfur	sem	bera	ekki	vexti.	 Í	2-3	tölul.	8	gr	TSL	eru	taldir	upp	vextir	af	stofnsjóðseign	 í	

félögum,	vextir	 af	 innstæðum	og	 inneignum	hjá	 innlendum	og	erlendum	aðilum	þar	á	

meðal	víxlar,	verðbréf	og	allar	aðrar	kröfur	sem	bera	vexti.	 Í	4	tölul.	 	sömu	greinar	má	

finna	afföll	af	keyptum	verðbréfum,	víxlum	og	sérhverjum	öðrum	kröfum.	Afföllin	skal	

reikna	til	tekna	með	hlutfallslegri	fjárhæð	ár	hvert	eftir	afborgunartíma.	Annars	telst	sá	

hluti	 affallanna,	 sem	 ekki	 hefur	 verið	 tekjufærður	 endurgreiddur	 í	 sölu-	 og	

afhendingarverði	til	tekna	í	einu	lagi	á	afhendingar-	eða	söluári.	Leyfilegt	er	að	draga	frá	

125.000	kr.	af	heildarvaxtatekjum	á	ári	hjá	sérhverjum	manni	sbr.	3.mgr.	66	gr.	TSL.	

4.3 Tekjutímabil	
Í	59.	gr.	TSL	segir	við	hvaða	tímabil	skal	miða	þegar	skattur	fellur	til.	2.	mgr.	59	gr.	TSL	

segir	að	telja	skuli	vaxtatekjur	 til	 tekna	á	því	ári	sem	þær	verða	til,	þ.e	þegar	myndast	

hefur	krafa	á	hendur	einhverjum,	nema	um	óvissar	tekjur	sé	að	ræða.	Um	þetta	hefur	

myndast	ágreiningur	en	hlutfall	fjármagnstekjuskatts	hefur	breyst	frá	árinu	2009	til	2011	

frá	10%	til	20%.	Óvissar	tekjur	geta	myndast	þegar	mál	eru	rekin	fyrir	dómstólum	eins	

og	segir	í	dóm	hæstaréttar	nr.	115/2014	M	gegn	Íslenska	ríkinu.	En	þar	var	deilt	um	við	

hvaða	 tímamark	 hefði	 stofnast	 til	 vaxtatekna	 af	 bótum	 vegna	 framsals	 M	 á	

vatnsréttindum	 á	 vatnasvæði	 Kárahnjúkavirkjunar.	 Í	 taldi	 að	 greiða	 ætti	



21	

fjármagnstekjuskatt	 af	 vöxtum	 af	 þeim	 bótum	 frá	 þeim	 tíma	 þegar	 þær	 voru	

greiðslukræfar	 sbr.	 2.	 tölul.	 2.	mgr.	 8.	 gr.	 TSL	 og	 þá	með	 dómi	 héraðsdóm	 25.janúar	

2011.	M	taldi	að	miða	ætti	við	það	skatthlutfall	sem	vextir	tímabilsins	féllu	til	sem	var	frá	

2007	til	2011,	en	á	þeim	tíma	hækkaði	hlutfall	fjármagnstekjuskatt	frá	10%	upp	í	20%.	Í	

taldi	 að	horfa	ætti	 í	 dóm	héraðsdóm	 frá	 25.janúar	 2011	 sem	 fordæmi	þegar	 vextirnir	

urðu	greiðslukræfar,	og	lögmannstofa	hafði	gert	skil	af	fjármagnstekjuskatti	upp	á	20%.	

Hæstiréttur	staðfesti	þá	að	miða	ætti	við	dóm	héraðsdóm	frá	25.janúar	2011	og	þá	fyrst	

urðu	 vextirnir	 greiðslukræfar	 og	 greiða	 ætti	 þ.a.l.	 20%	 fjármagnstekjuskatt	 af	 þeirri	

upphæð	 (Hæstaréttardómur,	 115/2014).	 Þarna	 má	 sjá	 að	 þegar	 óvissa	 er	 um	

tekjutímabil	 og	 málið	 rekið	 fyrir	 dómstólum	 þá	 gildir	 dagsetning	 héraðsdóm	 fyrir	 því	

hlutfalli	 fjármagnstekjuskatts	 sem	 um	 ræðir	 á	 þeim	 degi	 þegar	 ljóst	 var	 hvernig	

greiðsluskylda	vaxtanna	var	ákveðin	í	þessu	tilfelli	með	dagsetningu	á	dómi	héraðsdóms.	

4.4 Skattstofn	af	vöxtum		
Til	 að	 skoða	 áhrif	 fjármagnsskatt	 á	 vexti	 er	 vert	 að	 skoða	 dæmi	 hjá	 einstaklingi	 og	

lögaðila.	Vextir	eru	greiddir	út	 í	 lok	árs.	 Í	neðangreindu	dæmi	eru	lagðar	inn	30.milljón	

kr.	 inn	 á	 innlánsreikning	 í	 byrjun	 árs	með	 5%	 vöxtum.	Vextir	 eru	 greiddir	 út	 í	 lok	 árs.	

Frádráttur	 af	 vaxtatekjum	 er	 125.þús.	 kr.	 hjá	 einstaklingi	 og	 hann	 endurgreiðist	 við	

álagningu.	 Tekið	 er	 tillit	 til	 tapaðra	 vaxta	 af	 ofgreiddum	 vaxtatekjum	 frá	 lok	 árs	 til	

uppgjör	álagningar	sem	er	nú	júlí	hvers	árs.	

	

Mynd	3	Fjármagnstekjuskattur	af	vöxtum	greiddur	út	í	lok	árs	

Í	 ofangreindu	 dæmi	 er	 hagnaður	 einstaklings	 hærri	 en	 lögaðilans	 sem	má	 rekja	 til	 að	

skattstofn	 einstaklinga	 af	 fjármagnstekjum	 vaxta	 byrjar	 eftir	 125.000	 kr.	Með	 því	 má	
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telja	að	löggjafinn	vilji	með	þessu	móti	hvetja	til	sparnaðar	einstaklinga.	Upphaflega	var	

frádrátturinn	100.000	kr.	sem	settur	var	inn	í	kjölfar	hækkunar	skattþreps	úr	15%	í	18%	

á	árinu	2009.	 Í	athugasemdum	með	frumvarpinu	má	sjá	að	vilji	 löggjafans	um	að	hafa	

frítekjumark	 að	 þá	 sé	 fjármagnstekjuskattur	 að	 jafnaði	 lægri	 en	 18%	 (Alþingi,	 2009-

2010).		

	

	

Tafla	3	Sparnaður	í	hlutfalli	við	greiddan	fjármagnstekjuskatt	

Á	 ofangreindri	 töflu	 má	 sjá	 vaxtatekjur	 einstaklinga	 í	 hlutfalli	 við	 greiddan	

fjármagnstekjuskatt	og	hlutfall	fjármagnstekjuskatt.	Frítekjumark	125	þús.kr.	er	að	hafa	

áhrif	og	þá	sérstaklega	á	sparnað	undir	500	þús.kr.	en	þar	er	hlutfall	fjármagnstekjuskatt	

15%.	 Þegar	 sparnaðurinn	 er	 komin	 yfir	 2,5	 m.kr.	 þá	 er	 hlutfallið	 komið	 nær	 20%	

skatthlutfalli.	

4.5 Skattstofn	vaxta	með	takmarkaða	skattskyldu	
Í	 8.tölul.	 70.gr.	 TSL	 segir	 að	 tekjuskattur	 aðila	 sem	 um	 ræðir	 í	 8.tölul.	 3.gr.	 TSL	 skulu	

greiða	10%	fjármagnstekjuskatt	hvort	sem	um	einstakling	eða	lögaðila.	Ef	um	einstakling	

er	að	ræða	þá	skal	reikna	tekjuskatt	af	vaxtatekjum	að	125.000	kr.	á	ári.	Er	10%	viðmið	í	

samræmi	við	samningsfyrirmynd	OECD	um	tvísköttunarsamninga,	en	þar	segir	 í	1.mgr.	

11	 gr.	 að	 meginreglan	 er	 að	 vexti	 megi	 skattleggja	 í	 heimaríki	 móttakanda	 og	 megi	

skattlagningarrétturinn	ekki	vera	hærri	en	10%	af	brúttófjárhæð	vaxtanna	(Ragnheiður	

Snorradóttir	og	Stefán	Már	Stefánsson,	2011).	 Í	 reglugerð	nr.	630/2013	segir	 í	3.gr.	að	

samkvæmt	5.málsl.	 8.tölul.	 3.gr.	 TSL	ber	 að	 taka	 tillit	 til	 ákvæða	 tvísköttunarsamnings	

varðandi	 afdrátt	 staðgreiðslu	 af	 vaxtagreiðslum	 til	 aðila	 með	 skattskyldu	 í	

heimilisfestaríki	 sem	 Ísland	 hefur	 gert	 tvísköttunarsamning	 við.	 Hægt	 er	 að	 sækja	 um	
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undanþágu	 frá	 staðgreiðslu	 vaxta	 hjá	 ríkisskattstjóra	 með	 eyðublaði	 RSK	 5.42	 um	 að	

erlenda	ríkið	eigi	skattlagningarréttinn	og	RSK	5.43	um	endurgreiðslu	á	ofteknum	skatti	

(Ríkisskattstjóri-f,	2016).		

Ef	skoðað	er	dæmi	um	erlendan	einstakling	sem	kemur	frá	ríki	þar	sem	ekki	hefur	verið	

gerður	 tvísköttunarsamningur	 eða	 ekki	 er	 sérstaklega	 kveðið	 á	 um	 0%	 afdráttarskatt	

gæti	ávöxtun	hans	m.t.t	afdráttarskatt	á	fjármagnstekjur	orðið	eftirfarandi;	

	

Mynd	4	Fjármagnstekjuskattur	vaxta	lagður	á	erlenda	aðila	með	takmarkaða	skattskyldu	

Ljóst	er	að	hagnaður	erlenda	aðila	er	töluvert	meiri	heldur	en	innlenda	aðilans	sem	þarf	

að	greiða	20%	fjármagnstekjuskatt	á	móti	10%	fyrir	erlenda	aðilann.	Er	þá	þarna	miðað	

við	erlenda	aðila	sem	koma	frá	ríki	þar	sem	ekki	eru	tvísköttunarsamningar	eins	og	ætti	

við	 um	 lágskattaríki.	 Eins	 og	 um	 lögaðila	með	 ótakmarkaða	 skattskyldu	 þá	má	 sjá	 að	

munur	er	á	skattskyldu	á	milli	einstaklingsins	og	lögaðilans.	

	Í	 júní	2009	þegar	 lögin	voru	samþykkt	kom	mikil	gagnrýni	þess	efnis	að	erlendir	aðilar	

skyldu	sæta	afdráttarskatti.	Í	upphafi	var	afdráttarskatturinn	15%	af	fjárhæðinni	í	tilviki	

lögaðila	og	18%	ef	um	erlendan	einstakling	sem	hefur	nú	 lækkað	 í	10%	hvort	sem	um	

ræðir	 erlendan	 einstakling	 eða	 lögaðila.	 Var	 sú	 gagnrýni	 helst	 að	 vaxtakostnaðurinn	

myndi	 lenda	 á	 lántaka	 þar	 sem	 erlendir	 aðilar	 hafa	 lánað	 innlendum	 aðilum	 og	 að	

afdráttarskatturinn	 yrði	 því	 velt	 yfir	 á	 lántakann.	 Þrátt	 fyrir	 tvísköttunarsamninga	 þá	

myndi	það	ekki	koma	í	veg	fyrir	skattlagningu	vegna	brúttóskattlagningar,	þar	sem	flest	

ríki	miða	frádrátt	greidd	skatts	í	upprunaríki	við	nettó	vaxtatekjur.	Frádráttur	er	því	lægri	

en	 raunveruleg	 skattgreiðsla	 og	 tekjurnar	 því	 tvískattlagðar.	 Ef	 heimaríki	 veitti	 meiri	

frádrátt	væri	það	að	greiða	fyrir	aukna	skatta	í	öðru	ríki	(Viðskiptaráð	Íslands,	2010).	 	 Í	
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töflu	 frá	 Viðskiptaráði	 má	 sjá	 hvernig	 þessi	 skattur	 kemur	 til	 með	 að	 hafa	 áhrif	 á	

lántökukostnaðinn	og	eru	dæmin	nú	sett	upp	miðað	við	10%	afdráttarskatt.	

	

Mynd	5	Fjármagnskostnaður	innlendra	aðila	vegna	afdráttaskatta	á	vexti.	

Hækkun	á	fjármagnskostnaði	er	10%	með	afdráttarskatti	hjá	innlendum	lántökum.	Þessi	

aukni	 fjármagnskostnaður	 getur	 þó	 einungis	 átt	 við	 þau	 ríki	 þar	 sem	

tvísköttunarsamningar	 kveða	 ekki	 um	 0%	 afdráttarskatt	 eða	 ekki	 er	 búið	 að	 undirrita	

tvísköttunarsamning.		

Í	athugasemdum	með	 frumvarpinu	sem	 lagt	var	 fyrir	alþingi	má	 finna	þau	 rök	 fyrir	að	

lagður	var	afdráttarskattur	á	vexti.	Þau	rök	sem	mæltu	með	lögunum	er	að	vextir	voru	

farvegur	út	úr	landinu	og	hlutdeild	ríkissjóðs	var	engin,	og	hún	opnaði	leiðir	til	að	skjóta	

tekjum	 út	 úr	 landinu	 án	 takmarkana.	 Ein	 af	 leiðunum	 var	 til	 að	 mynda	 að	 arði	 og	

leigutekjum	var	umbreytt	í	vexti	til	að	mynda	með	eignarhaldsfélagi.	Önnur	að	íslenskur	

aðili	færði	fé	til	útlanda	sem	myndi	lána	aftur	til	eigin	starfsemi	hér	á	land.	Sú	þriðja	sem	

nefnd	 var	 í	 álitinu	 var	 að	 alþjóðleg	 stórfyrirtæki	 millifærðu	 fé	 á	 milli	 landa	 með	

lánveitingum	(Alþingi,	2008-2009).		

Í	 bindandi	 áliti	 nr.6/2013	 þá	 kom	 upp	 álitamál	 varðandi	 kröfur	 erlendra	 aðila	 úr	

þrotabúum	 fjármálafyrirtækja.	 En	 beiðni	 var	 send	 um	 bindandi	 álit	 hvort	 að	 erlendir	

kröfuhafar	 sem	 keypt	 hafa	 kröfur	 sínar	 af	 öðrum	 erlendum	 aðilum	hafi	 í	 för	með	 sér	
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skattskyldar	vaxtatekjur	samkvæmt	8.tölul.	3.gr.	TSL	þegar	stofnverð	kröfunnar	er	lægra	

en	 úthlutun	 samkvæmt	 nauðasamningi.	 Var	 því	 svarað	 að	 þær	 tekjur	 sem	 kunna	 að	

myndast	 þegar	 erlendur	 aðili	 hefur	 keypt	 af	 öðrum	 erlendum	 aðila	 kröfu	 á	 hendur	

íslenskum	 aðila	 séu	 ekki	 skattskyldar	 hér	 á	 landi	 þar	 sem	 tekjurnar	 (vextirnir	 í	 þessu	

tilviki)	eigi	ekki	uppruna	sinn	hér	á	landi	og	falla	þar	með	utan	takmarkaðrar	skattskyldu	

samkvæmt	meginreglu	3.gr.	TSL.	En	hinsvegar	þá	telst	til	tekna	sú	úthlutun	þegar	krafan	

er	 greidd	 til	 hins	 erlenda	 eiganda	 kröfunnar	 og	 skattskylt	 sbr.	 8.tölul.3.gr.	 TSL.	 sú	

ávöxtum	 sem	 felst	 í	 þeim	 mismun	 sem	 innheimtist	 af	 kröfunni	 úr	 hendi	 hérlends	

skuldara	umfram	kaupverð	hins	núverandi	erlenda	kröfuhafa.	Við	þær	aðstæður	teljast	

tekjurnar	eiga	uppruna	sinn	hér	á	landi	og	að	þær	falli	undir	meginreglu	3.gr.	TSL.		

Í	álitinu	var	einnig	staðfest	að	þrotabú	fjármálafyrirtækja	ber	að	halda	eftir	staðgreiðslu	

af	 þeim	 vaxtatekjum	 og	 er	 skilaskyldur	 aðili	 samkvæmt	 lögum	 um	 staðgreiðslu	 nr.	

94/1996	 (Ríkisskattstjóri-g,	 2013).	 Með	 álitinu	 má	 telja	 skyldur	 þrotabúa	

fjármálafyrirtækja	vera	nokkuð	ríkur,	en	með	álitinu	ber	þrotabúið	að	kanna	kaupverð	

núverandi	 kröfuhafa	 og	 sjá	 um	 skilaskyldu	 fjármagnstekjuskatt	 af	 þeim	 vöxtum	 sem	

innheimtast	við	greiðslu	kröfunnar.	
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5 Fjármagnstekjuskattur	af	leigutekjum	

5.1 Skattstofn	leigutekna	
Í	 1.tölul.	 C.liðar	 7	 gr.	 TSL	má	 finna	 ákvæðið	 um	að	 leigutekjur	 falla	 undir	 skattskyldar	

tekjur.	Sá	skattstofn	sem	um	ræðir	er	að	finna	í	3.mgr.	66	gr.	TSL	en	honum	var	breytt	á	

árinu	 2015	 með	 lögum	 nr.	 125/2015	 en	 þar	 segir	 að	 nú	 skuli	 reikna	 50%	 af	 tekjum	

manns	 af	 útleigu	 íbúðarhúsnæðis	 en	 var	 áður	 30%	 og	 á	 einungis	 við	 um	 búsetu	

leigjanda.	 Það	 þýðir	 að	 einungis	 50%	 af	 leigutekjum	 einstaklinga	 utan	 rekstrar	 er	

skattskyldur	sem	þýðir	10%	fjármagnstekjuskattur.	

5.2 Einstaklingar		
Einstaklingar	 greiða	 10%	 af	 fjármagnstekjuskatti	 á	 útleigu	 íbúðarhúsnæði.	 Ekki	 er	

leyfilegt	að	draga	frá	annan	kostnað	ef	talið	er	fram	sem	einstaklingur	í	2.mgr.	30.gr.	TSL	

er	 miðað	 við	 að	 útleiga	 teljist	 ekki	 sem	 atvinnurekstur	 ef	 miðað	 er	 við	 að	

fyrningargrunnur	slíks	húsnæðis	í	eigu	hans	sé	ekki	yfir	27.000.000	kr.	ef	um	einstakling	

er	að	ræða	annars	54.000.000	kr.	ef	um	hjón	er	að	ræða.	Í	reglugerð	nr.	483/1994	segir	í	

8.gr.	 b)	 að	 fyrningargrunnur	 er	 upphaflegt	 kostnaðarverð	 að	 teknu	 tilliti	 til	

verðbreytingastuðuls	 sem	 ríkisskattstjóri	 birtir.	 Færa	 ber	 breytingu	 á	 stofnverði	 til	

hækkunar	eða	lækkunar	eftir	að	hafin	er	nýting	á	eign.	Ef	endurbætur	er	gerðar	eftir	að		

að	 nýting	 er	 hafin	 skal	 það	mynda	 nýjan	 fyrningargrunn	 (Reglugerð	 nr.	 483/1994).	 Ef	

leiga	 fellur	 ekki	 undir	 skilyrði	 um	 1.tölul.	 C.liðar	 7.gr.	 TSL	 þá	 telst	 hún	 til	

atvinnurekstartekna	og	fellur	undir	B.liðar	7.gr.	TSL	þar	sem	skattlagning	er	frá	37,13%	-

46,25%.	En	um	það	var	deilt	 í	dómi	hæstaréttar	nr.181/2009	þar	sem	B	 leigði	hluta	af	

íbúðarhúsnæði	sínu	til	einkahlutafélagsins	L	sem	var	 í	eigu	B.	 Í	meginreglu	B.liðar	7.gr.	

TSL	 þá	 telst	 starfsemi	 sem	 er	 sjálfstæð,	 reglubundin	 um	 einhvern	 tíma	 og	 nokkur	 að	

umfangi	og	að	auki	stunduð	í	þeim	tilgangi	að	hafa	af	henni	hagnað	að	þá	væri	um	að	

ræða	atvinnurekstrartekjur.	En	í	málinu	lá	fyrir	að	L	hefði	tekið	húsnæði	gagngert	á	leigu	

undir	 atvinnustarfsemi	 sína	 og	 þ.a.l	 væri	 ekki	 um	 að	 ræða	 útleigu	 íbúðarhúsnæðis	 í	

skilningi	3.málsliðar	2.mgr.	30.gr.	þágildandi	TSL	og	að	tekjurnar	bæru	tekjuskatt	en	ekki	

fjármagnstekjuskatt.	(Hæstaréttardómur	,	nr.	181/2009)	
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5.2.1 Frádráttur	á	móti	leigutekjum	

Fyrir	einstakling	er	leyfilegt	að	nýta	sér	kostnað	við	leigu	til	búsetu	á	móti	leigutekjum,	

sbr.	3.mgr.	30.gr.	TSL	en	þar	segir	að	að	hafi	maður	leigutekjur	af	 íbúðarhúsnæði,	sem	

ekki	 telst	 vera	 atvinnurekstur	 eða	 sjálfstæð	 starfsemi	 er	 heimilt	 að	 draga	 frá	 þeim	

tekjum	húsaleigugjöld	af	 íbúðarhúsnæði	til	eigin	nota.	Þessi	 frádráttur	 leyfist	eingöngu	

til	 frádráttar	 leigutekjum	 af	 íbúðarhúsnæði	 sem	 ætlaður	 er	 til	 eigin	 nota	 og	 er	

tímabundið	til	útleigu.		

Í	 úrskurði	 yfirskattanefndar	 nr.	 169/2013	 var	 þó	 fallist	 á	 að	útlagður	 kostnaður	 vegna	

húshitunarkostnað	væri	 frádráttarbær.	En	kærandi	óskaði	eftir	því	að	 frádráttur	vegna	

hússjóð,	 viðhalds,	 fasteignagjalda	 og	 vaxta	 af	 íbúðalánum	 væri	 frádráttarbært.	 En	 þar	

segir	 að	engar	aðrar	 frádráttarheimildir	 eru	 tilgreindar	 í	 frádráttum	 frá	 tekjum	manna	

utan	atvinnurekstrar	í	30.gr.	TSL	fyrir	utan	húsaleigugjöld	af	íbúðahúsnæði	til	eign	nota	

sem	notað	er	tímabundið	í	útleigu.	Þó	var	leyft	leyfa	frádrátt	af	hitunarkostnað	þar	sem	í	

húsaleigulögum	nr.	36/1994	er	það	venjan	að	leigjandi	greiði	kostnað	af	notkun	hita	og	

rafmagns.	 Á	 þeim	 grundvelli	 var	 frádráttur	 húshitunarkostnaður	 leyfður	 (Úrskurður	

yfirskattanefndar,	169/2013).	

Um	 frádrátt	 um	 tímabundna	 útleigu	 var	 deilt	 um	 í	 úrskurði	 yfirskattanefndar	 nr.	

69/2014	 er	 kærandi	 flutti	 í	 leiguhúsnæði	 við	 N	 vegna	 skólagöngu	 sonar	 kæranda	 og	

leigði	 þá	 út	 íbúð	M.	 Var	 dregin	 sú	 ályktun	 að	 kærandi	 hafi	 ráðgert	 varanlega	 búsetu	

annars	staðar	en	í	leiguíbúð	M.	Einnig	voru	skoðaðar	þær	aðstæður	að	kærandi	hafi	flutt	

til	Danmerkur	einhverjum	árum	seinna.	Með	tilliti	til	þessa	tveggja	atvika	þá	var	talið	að	

kærandi	 hafi	 ráðgert	 að	 taka	 upp	 varanlega	 búsetu	 annars	 staðar	 en	 í	 íbúð	 M.	 Var	

kæranda	hafnað	um	frádrátt	leigutekna	á	grundvelli	að	ekki	var	um	tímabundna	útleigu	

(Úrskurður	yfirskattanefndar,	69/2014).	Af	úrskurðinum	þá	má	sjá	að	þarna	er	tekist	á	

um	hvað	 telst	 vera	 tímabundið	og	hvað	varanleg	búseta.	En	 til	 þess	að	 leyfilegt	 sé	að	

draga	 leigu	 frá	 leigu	 þá	 má	 búsetan	 ekki	 vera	 varanleg	 heldur	 verður	 hún	 að	 vera	

tímabundin.	Í	þeim	aðstæðum	þar	sem	einstaklingar	ákveða	að	stækka	við	sig	og	leigja	

stærra	húsnæði	og	á	móti	að	leigja	út	núverandi	íbúð	í	sama	hverfi	þá	má	telja	líkur	á	því	

að	það	teljist	til	 tímabundna	útleigu	og	ákvæði	3.mgr.	30.gr.	TSL	um	leigu	á	móti	 leigu	

haldist.	En	ef	einstaklingar	flytja	úr	hverfi	í	annað	hverfi	eða	önnur	bæjarfélög	þar	sem	
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börn	skipta	um	skóla,	þá	gæti	það	fallið	undir	ótímabundna	útleigu	og	frádráttur	leigu	á	

móti	leigu	myndi	ekki	haldast.		

Lögaðilar	greiða	20%	fjármagnstekjuskatt	af	leigu.		Lögaðilar	hafa	þó	heimild	til	að	draga	

frá	gjöld	sem	hafa	fallið	til	við	öflun	teknanna,	tryggja	þær	eða	halda	þeim	við	eins	og	

segir	 1.tölul.	 31.gr.	 TSL.	 	 Ef	 einstaklingur	 leigir	 íbúðarhúsnæði	 til	 lögaðila,	 þá	 skal	 fara	

með	húsaleigutekjur	sem	atvinnurekstrartekjur	en	ekki	 fjármagnstekjur.	 	Um	þetta	var	

deilt	í	hæstaréttardómi	nr.	181/2009.	Málavextir	eru	þeir	að	einstaklingur	leigði	hluta	úr	

íbúðahúsnæði	 til	 lögaðila	 sem	 einnig	 var	 í	 eigu	 sama	 aðila.	 Greiddur	 var	

fjármagnstekjuskattur	af	 leigutekjum	vegna	 leigunnar.	Ríkisskattstjóri	vildi	ekki	una	því	

og	 endurákvarðaði	 tekjurnar	 sem	 atvinnurekstartekjur	 í	 skilningi	 B.liðar	 7.gr.	 TSL	 þar	

sem	slík	starfsemi	telst	undir	atvinnurekstur	sé	hún	sjálfstæð,	reglubundin	og	nokkur	að	

umfangi.	 	 Einnig	 að	 hún	 sé	 stunduð	 í	 þeim	 efnahagslega	 tilgangi	 að	 hafa	 af	 henni	

hagnað.	 Hæstiréttur	 hafnaði	 því	 kröfu	 stefnanda	 og	 var	 stefnanda	 gert	 að	 greiða	

tekjuskatt	af	leigunni	(Hæstaréttardómur,	nr.	181/2009).	

5.3 Einstaklingar	og	lögaðilar	með	takmarkaða	skattskyldu	
Skattstofn	einstaklinga	með	takmarkaða	skattskyldu	er	sá	sami	og	ef	um	einstakling	með	

ótakmarkaða	skattskyldu	eins	og	segir	í	5.tölul.	a.	70.gr.	TSL	er	20%	af	íbúðarhúsnæði	og	

heimilt	 að	 taka	 til	 frádráttar	 skv.	 3.mgr.	 30.gr.	 TSL	 50%	 af	 leigutekjum	 ef	 um	

íbúðarhúsnæði	er	að	 ræða.	 Lögaðilar	eru	einnig	þeir	 sömu	og	ef	um	einstaklinga	með	

ótakmarkaða	skattskyldu	eða	20%	sbr.	5.tölul.	b.	70.gr.	TSL.	Um	frádrátt	af	leigutekjum	

var	deilt	í	úrskurði	yfirskattanefndar	nr.	205/2013.	

Málavextir	voru	þeir	að	húsaleigutekjur	kærenda	hér	á	 landi	hefðu	numið	1.4	m.kr.	en	

greidd	 húsaleiga	 í	 Lúxemborg	 hefði	 numið	 4.9	 m.kr.	 þar	 sem	 kærendur	 bjuggu	

tímabundið.		Grundvöllur	skattheimtunnar	samkvæmt	RSK	var	að	hún	tæki	eingöngu	til	

einstaklinga	sem	skattskyldir	eru	hér	á	Íslandi.	Á	það	var	ekki	fallist	en	í	70.gr.	TSL	sem	

fjallar	 um	 tekjuskatt	 aðila	 með	 takmarkaða	 skattskyldu	 er	 að	 finna	 í	 5.tölulið	 að	

leigutekjur	 manns	 af	 íbúðarhúsnæði	 næði	 einnig	 til	 tekjuskatt	 á	 30%	 af	 leigutekjum	

manns	 af	 íbúðarhúsnæði	 sem	 breytt	 var	 með	 lögum	 nr.	 128/2009	 (Úrskurður	

yfirskattanefndar,	205/2013).	
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5.4 Fjármagnstekjuskattur	af	leigutekjum	
Í	neðangreindu	dæmi	er	 tekið	dæmi	um	útleigu	á	 íbúð	til	1.árs	búsetu	fyrir	hins	vegar	

einstakling	og	annars	vegar	 lögaðila.	 Íbúðin	hjá	einstaklingnum	er	með	 fyrningargrunn	

sem	er	27	m.kr.	og	greiðir	þá	einstaklingurinn	10%	fjármagnstekjuskatt.	Tekið	er	tillit	til	

vaxtatekna	 af	 ógreiddum	 fjármagnstekjuskatti	 til	 álagningardags.	 Fjármagnstekjustofn	

lögaðilans	leyfir	frádrátt	kostnaðar,	sem	er	ekki	leyfilegt	í	tilfelli	einstaklingsins.		

	 	

Mynd	6	Fjármagnstekjuskattur	lagður	á	leigutekjur	einstaklinga	

Eins	 og	 sjá	má	 í	 ofangreindu	 dæmi	 þá	 er	 hagnaður	 af	 fjárfestingu	 fyrir	 einstaklinginn	

hagstæðari	heldur	en	fyrir	lögaðilann.	Í	athugasemdum	með	frumvarpinu	þegar	heimild	

frádráttar	 fjármagnstekna	 var	 hækkaður	 úr	 30%	 í	 50%	má	 finna	 að	þessi	 breyting	 var	

liður	 í	 stuðningi	 ríkisstjórnarinnar	 við	 almennan	 leigumarkað	og	 tilgangurinn	 að	 lækka	

leiguverð	 og	 auka	 framboð	 leiguíbúða.	 Þar	 er	 líka	 sérstaklega	 tekið	 fram	 að	 þetta	 á	

einungis	 við	 útleigu	 íbúðarhúsnæðis	 til	 varanlegrar	 búsetu	 en	 ekki	 til	 skammtímaleigu	

fyrir	ferðamenn	í	atvinnuskyni	(Alþingi,	2015-2016).	
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6 Fjármagnstekjuskattur	af	söluhagnaði	

6.1 Söluhagnaður	eigna	hjá	einstaklingum	og	lögaðilum	
Söluhagnaður	 eigna	 getur	 myndast	 út	 frá	 nokkrum	 eignum	 og	 ber	 að	 greiða	 af	 því	

fjármagnstekjuskatt	 samkvæmt	 ákvæðum	 TSL.	 Það	 er	 annarsvegar	 gengishagnaður	 af	

hverskonar	 eignum	 í	 erlendum	 verðmæli	 sbr.	 5.tölul.	 8.gr.	 TSL	 á	 því	 ári	 sem	

gengisbreyting	á	sér	stað.	Hins	vegar	er	um	að	ræða	söluhagnað	eigna	sem	um	ræðir	í	

12-27.gr.	 og	 ber	 þar	 helst	 að	 nefna	 íbúðarhúsnæði,	 fasteignir,	 lausafé,	 hlutabréf,	 og	

eignarhluti	í	samlags-	og	sameignarfélögum.	Lög	um	staðgreiðslu	nr.	94/1996	á	ekki	við	

um	söluhagnað,	þ.a.l	er	fjármagnstekjuskatturinn	greiddur	eftir	á.	Söluhagnaður	er	ekki	

skattlagður	sérstaklega	hjá	lögaðilum,	heldur	er	hann	talin	fram	við	skattuppgjör	og	eiga	

þá	 frádráttarliðir	 eins	 og	 segir	 í	 31.gr.	 TSL	 um	 þau	 gjöld	 á	 árinu	 til	 að	 afla	 teknanna,	

tryggja	þær	og	halda	þeim	við.	Lögaðilar	geta	því	talið	fram	þau	gjöld	sem	féllu	við	þegar	

söluhagnaðurinn	myndaðist	samkvæmt	lögum	um	TSL.	

6.2 Söluhagnaður	eigna	einstaklinga	og	lögaðila	með	takmarkaða	
skattskyldu	

Í	7.tölulið	3.gr.	TSL	segir	að	allir	aðilar	með	takmarkaða	skattskyldu	sem	hafa	tekjur,	þar	

með	talinn	söluhagnað,	af	íslenskum	hlutabréfum,	stofnbréfum	eða	öðrum	réttindum	til	

hlutdeildar	 í	hagnaði	eða	af	 rekstri	 íslenskra	 fyrirtækja	 skulu	greiða	 tekjuskatt	af	þeim	

tekjum.	Sá	 tekjuskattur	 sem	um	ræðir	 í	7.tölul.	3.gr.	er	20%	af	 tekjum	einstaklinga	og	

18%	af	 tekjum	 lögaðila.	 Í	 reglugerð	nr.	630/2013	um	staðgreiðslu	af	 söluhagnaði	aðila	

með	takmarkaða	skattskyldu	segir	í	2.gr.	að	hagnaður	af	sölu	hlutabréfa	telst	mismunur	

á	 söluverði	 og	 kaupverði,	 sem	 vörsluaðilar	 og	 þá	 sem	 hafa	 með	 íslenska	

fjármálagerninga	er	skyldugt	til	þess	að	halda	eftir	staðgreiðslu	af	skattinum	sbr.	1.tölul.	

6.gr.	 þeim	 er	 einnig	 heimilt	 að	 sækja	 um	 heimild	 til	 ríkisskattstjóra	 til	 að	 ákvarða	

staðgreiðsluhlutfall	sinna	viðskiptavina	á	grundvelli	tvísköttunarsamninga.		

Í	 samningsfyrirmynd	 OECD,	 sem	 tvísköttunarsamningar	 hafa	 fyrirmynd	 af,	 má	 finna	 í	

13.gr.	um	söluhagnað	eigna.	En	þar	segir	í	1.mgr.	13.	gr.	um	söluhagnað	fasteigna	sem	

staðsett	 er	 í	 samningsríki	 megi	 skattleggja	 í	 hinu	 ríkinu.	 Þetta	 þýðir	 að	 fasteign	 sem	

staðsett	er	á	Íslandi	en	í	eigu	danskt	fyrirtækis	megi	skattleggja	í	Danmörku.	Hagnað	af	

sölu	 eigna	 annarra	 en	 fasteigna	 sem	er	 hluti	 atvinnureksturs	má	 finna	 í	 2.mgr.	 13	 gr.	

samningsfyrirmyndar	 OECD.	 En	 þar	 segir	 að	 eignir	 sem	 er	 hluti	 atvinnureksturs	 sem	
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fyrirtæki	 í	 samningsríki	 hefur	 í	 hinu	 samningsríkinu,	 megi	 skattleggja	 þar	 sem	 fasta	

atvinnustöðin	 er.	 Það	 sama	 má	 segja	 um	 hagnað	 á	 sölu	 á	 slíkri	 atvinnustöð	 eða	

fyrirtækinu	 í	 heild	 að	 það	 megi	 skattleggja	 þar	 sem	 fyrirtækið	 eða	 atvinnustöðin	 er	

staðsett.	 Með	 öðrum	 orðum	 þá	 er	 fyrirtæki	 eða	 bíll	 í	 eigu	 fyrirtækis	 sem	 staðsett	 í	

Danmörku	og	 í	 eigu	 íslensk	 fyrirtæki	má	 skattleggja	 í	Danmörku.	Það	eru	 sér	ákvæði	 í	

4.mgr.	 13.gr.	 sem	 fjallar	 um	 skattlagningarrétt	 í	 fasteignafélögum	 en	 í	

samningsfyrirmyndinni	er	miðað	við	50%	hlutdeild	 í	 fasteignafyrirtæki	þar	 sem	 félagið	

má	 beint	 eða	 óbeint	 rekja	 til	 meirihluta	 í	 fasteignum.	 Er	 í	 þeim	 tilvikum	 einungis	

skattlagt	 í	því	ríki	þar	sem	fasteignin	er	staðsett	eða	fasteignahlutafélagið.	 Í	5.mgr.	13.	

gr.	er	að	finna	hagnað	af	sölu	annarra	eigna	en	taldar	eru	upp	í	1-4	mgr.	13.gr.	og	má	þar	

nefna	 lausafé,	 sölu	 á	 hlutabréfum	 og	 óefnislegum	 hagnaði	 (OECD,	 2014).	

Skattlagningarréttur	 á	 arði	 og	 vöxtum	 er	 að	 jafnaði	 skipt	 á	 milli	 heimaríkis	 og	

upprunaríkis	 teknanna	 þá	 er	 söluhagnaði	 hlutabréfanna	 einungis	 í	 heimaríkinu	

(Ragnheiður	Snorradóttir	og	Stefán	Már	Stefánsson,	2011).	

Að	 framansögðu	 er	 ljóst	 að	 erlendir	 lögaðilar	 njóta	 betri	 kjara	 er	 viðkemur	

fjármagnstekjuskatti	 heldur	 en	 innlendir	 lögaðilar,	 ef	 ekki	 kemur	 til	 skoðunar	

tvísköttunarsamningur	 ríkjanna	 sem	 um	 ræðir.	 Ef	 tekið	 er	 dæmi	 af	 lögaðila	 sem	

staðsettur	 er	 í	 lágskattaríkinu	 Jersey,	 en	 ekki	 eru	 neinir	 tvísköttunarsamningar	 milli	

Íslands	 og	 Jersey,	 þá	 greiðir	 lögaðilinn	 18%	 fjármagnstekjuskatt	 en	 innlendi	 lögaðilinn	

20%.	

6.3 Söluhagnaður	eigna	
Samkvæmt	12.gr.	TSL	segir	að	söluhagnaður	eigna	telst	mismunur	á	söluverði	þeirra	og	

stofnverði	að	teknu	tilliti	til	fenginna	fyrninga	og	áður	fengins	söluhagnaðar.	Stofnverð	

þeirra	 telst	 kostnaðarverð	 og	 á	 þá	 við	 kaup-	 eða	 framleiðsluverð	 ásamt	 kostnaði	 sem	

fallið	hefur	verið	við	endurbætur,	breytingar	eða	enduruppbyggingu.	Ekki	er	tekið	tillit	til	

styrkja,	afslátta,	eftirgjafaskulda	eða	skaðabóta	þegar	taka	á	tillit	til	stofnverð	eigna.	

6.3.1 Fyrnanlegar	eignir	

Fyrnanlegar	eignir	eru	varanlegir	rekstarfjármunir	til	öflunar	tekna	í	atvinnurekstri	eða	í	

sjálfstæðri	 starfsemi	 og	 rýrna	 að	 verðmæti	 við	 eðlilega	 notkun	 sbr.	 33.gr.	 TSL.	 Helstu	

flokkar	þeirra	eru	;	
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1. Bifreiðar,	skip,	loftför	og	vélar	og	tæki.	

2. Mannvirkir	þar	með	talin	bújarðir	og	byggingar.	

3. Eyðanleg	náttúruauðæfi.	

4. Keyptur	eignaréttur	að	verðbætum	hugverkum,	auðkennum	og	höfundarrétti.	

5. Keypt	viðskiptavild.	

Hagnaður	af	sölu	ofangreindra	eigna	og	réttinda	sem	tengd	eru	þessum	eignum	telst	að	

fullu	 til	 skattskyldra	 tekna	 á	 söluári	 og	 skiptir	 ekki	 máli	 hve	 lengi	 söluaðili	 hefur	 átt	

eignina	sbr.	13.gr.	TSL.	Skattaðila	er	heimilt	að	fyrna	ofangreindar	eignir	á	söluári,	sem	

nemur	hinum	skattskylda	söluhagnaði	sbr.	14.gr.	TSL.	Eigi	skattaðili	ekki	eignir	sem	hann	

getur	 fyrnt	 er	 leyfilegt	 að	 fresta	 því	 um	 tvenn	 áramót	 enda	 aflar	 hann	 sér	 eigna	 sem	

fyrna	má	samkvæmt	ofangreindum	lista.	Ef	hagnaðinum	er	frestað	um	tvenn	áramót	án	

þess	að	keyptar	séu	eignir	til	frádráttar	þá	bætist	við	10%	álag	við	skattstofninn.	

6.3.2 Ófyrnanlegar	eignir	

Ófyrnanleg	 réttindi	 teljast	 aðrar	 eignir	 en	 sem	 upp	 er	 talið	 í	 33.gr.	 og	 má	 þar	 nefna	

ófyrnanleg	mannvirki,	lönd,	ófyrnanleg	náttúruauðæfi	og	réttindi	tengd	þessum	eignum	

sbr.	15.gr.	TSL.	Það	sama	gildir	um	ófyrnanlegar	eignir	og	fyrnanlegar	eignir	er	að	þær	

teljast	að	fullu	til	skattskyldra	eigna	á	söluári	og	ekki	skiptir	hve	lengi	skattaðili	hefur	átt	

hina	seldu	eign.	

6.3.3 Söluhagnaður	af	Íbúðahúsnæði		

Samkvæmt	17.gr.	TSL	þá	telst	hagnaður	af	sölu	íbúðarhúsnæðis	að	fullu	til	skattskyldra	

tekna	á	söluári	hafi	maður	átt	hið	selda	húsnæði	skemur	en	tvö	ár	annars	telst	hún	ekki	

til	skattskyldra	tekna.	Gildir	það	aðeins	um	húsnæði	sem	var	í	eigu	manna	sem	er	undir	

600	m3	á	söludegi	ef	um	einstakling	er	að	ræða	annars	1200	m3	ef	um	hjón.	Hafi	maður	

selt	 íbúðarhúsnæði	 sem	 hann	 hefur	 byggt	 eða	 endurbætt	 og	 salan	 fer	 fram	 innan	

tveggja	 ára	 frá	 því	 að	 síðast	 var	 lagt	 í	 byggingakostnað	 skal	 einungis	 sá	 hluti	

söluhagnaðar	 teljast	 til	 skattskyldrar	 tekna	 sem	 svarar	 til	 hlutfalla	 þess	

byggingakostnaðar	sem	 lagt	var	 í	 innan	tveggja	ára	 frá	söludegi	sbr.	4.mgr.	17	gr.	TSL.	

Við	 útreikning	 á	 söluhagnaði	 af	 íbúðarhúsnæði	 skal	 ekki	 telja	 til	 stofnverðs	 eignaauka	

vegna	 vinnu	utan	 venjulegs	 vinnutíma	 við	 byggingu	 íbúðarhúsnæðis	 til	 eigin	 nota	 sbr.	

7.mgr.	17	gr.	TSL.		
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Með	breytingu	á	TSL	nr.	124/2015	þá	var	horft	til	þess	í	umsögnum	með	frumvarpinu	að	

ekki	 skuli	 skattleggja	 söluhagnað	 af	 íbúðarhúsnæði	 þar	 sem	 að	 algengt	 sé	 að	 menn	

minnki	við	sig	húsnæði	að	starfsævi	lokinni	og	innleysi	sparnað	með	sölu	eigna.	Með	því	

þá	er	horft	til	eldri	borgara	sem	eru	að	minnka	við	sig	og	njóta	ekki	lengur	atvinnutekna,	

þannig	 að	 skattlagning	 til	 þeirra	 komi	 ekki	 illa	 niður	 á	 þeim.	 Þannig	 geta	 þeir	 notið	

söluhagnaðarins	sem	ellilífeyrin	(Alþingi,	2015-2016).		

Í	 neðangreindu	 dæmi	má	 sjá	 hver	mögulega	 fjármagnstekjuskattur	 gæti	 orðið	 af	 sölu	

íbúðarhúsnæðis	með	eignahaldstíma	 skemur	 en	 tvö	 ár.	 Tekið	 er	 tillit	 til	 vaxtatekna	 af	

ógreiddum	fjármagnstekjuskatti	til	álagningardags.	Frádráttur	kostnaðar	gildir	hvort	sem	

um	 ræðir	 einstakling	 samkvæmt	 2.mgr.30.gr.	 TSL	 sem	 fjallar	 um	 beinan	 kostnað	 við	

öflunar	 tekna	 og	 leyfist	 eingöngu	 til	 frádráttar	 sams	 konar	 tekjum	 og	 hann	 gekk	 til	

öflunar	á	og	hins	vegar	um	lögaðila	þar	sem	ákvæði	1.mgr.	31.gr.TSL	um	þau	gjöld	sem	

draga	má	frá	til	að	afla	teknanna,	tryggja	þær	og	halda	þeim	við.	

	

Mynd	7	Söluhagnaður	af	íbúðarhúsnæði	

6.4 Söluhagnaður	af	hlutabréfum	
Í	 18.gr.	 TSL	 segir	 að	 hagnaður	 af	 sölu	 hlutabréfa	 telst	 að	 fullu	 til	 skattskyldra	 tekna	 á	

söluári	og	skiptir	ekki	máli	hve	lengi	skattaðili	hefur	átt	hin	seldu	hlutabréf.	Samkvæmt	

2.mgr.18.gr.	TSL	segir	þó	að	hagnaður	af	sölu	hlutabréfa	telst	vera	mismunur	á	söluverði	

þeirra	 annars	 vegar	 og	 kaupverði	 þeirra	 hins	 vegar.	 Undantekningar	 eru	 á	 þessu	 er	

varðar	kaupverðið	og	er	þá	horft	í	bréf	sem	voru	keypt	fyrir	árslok	2001,	en	þá	ákvarðast	

upphaflegt	 kaupverð	 þeirra	 samkvæmt	 verðbreytingarstuðli	 fyrir	 hvert	 ár	 til	 ársloka	



34	

2001	sbr.	2.mgr.	18	TSL.	Einnig	er	horft	í	bréf	sem	voru	keypt	á	árunum	1990-1996	en	þá	

var	skattfrjálst	hámark	um	hagnað	af	sölu	hlutabréfa	sbr.	6.mgr.	18.gr.	TSL.	Að	lokum	er	

rétt	að	nefna	þau	bréf	sem	seljandi	eignaðist	fyrir	árslok	1996,	en	þar	skal	skattskyldur	

söluhagnaður	 vera	 söluverð	 þeirra	 að	 frádregnu	 jöfnunarverðmæti	 þegar	 það	 hefur	

verið	jafnað	samkvæmt	verðbreytingarstuðli	fyrir	hvert	ár	til	ársloka	2001.	

Neðangreint	 dæmi	 er	 af	 söluhagnaði	 á	 hlutabréfakaupum.	 Ekki	 er	 söluhagnaður	

hlutabréfa	staðgreiðsluskyldur	heldur	greiddur	við	álagningu.	Tekið	er	tillit	til	vaxtatekna	

af	 ógreiddum	 fjármagnstekjuskatti	 til	 álagningardags.	 Ekki	 er	 munur	 á	 skattlagningu	

hlutabréfa	 milli	 einstaklings	 og	 lögaðila.	 Frádráttur	 kostnaðar	 er	 leyfður	 í	 báðum	

tilvikum	og	fjármagnstekjuskattur	er	20%.	

	

Mynd	8	Hagnaður	af	sölu	hlutabréfs	

6.4.1 Sölutap	er	frádráttarbært	

Áður	 en	 skattskyldur	 hagnaður	 af	 sölu	 eigna	 er	 ákveðinn	 má	 skattaðili	 þó	 draga	 frá	

heildarhagnaðinum	það	tap	sem	hann	kann	að	hafa	orðið	 fyrir	vegna	sölu	sams	konar	

eigna	á	sama	ári	sbr.	24.gr.	TSL.	Um	þetta	var	deilt	í	dómi	hæstaréttar	nr.	279/2014.		

En	þar	var	deilt	um	hvort	að	E	og	B	hefðu	í	skattframtali	sínu	verið	heimilt	að	draga	frá	

heildarhagnaði	af	sölu	hlutabréfa	sinn	í	G	hf.	ætlað	tap	vegna	sölu	þeirra	á	hlutabréfum	í	

M.	E	og	B	töldu	að	við	kaup	á	hlutabréfum	í	M	og	sölu	þess	væri	um	að	ræða	sams	konar	

eign	 og	 hlutabréfin	 í	 G	 hf.	 Skattstjóri	 taldi	 að	 hlutabréf	 M	 hefðu	 ekki	 falið	 í	 sér	

hefðbundin	hlutabréfaviðskipti,	með	þeirri	áhættu	sem	slíkum	viðskiptum	fylgir	jafnan,	

heldur	kaup	á	kröfu	um	skilyrðislausan	rétt	til	greiðslu	arðs	úr	M	í	eitt	skipti.	Einnig	var	
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talið	að	hlutabréf	M	umbreyttust	í	sem	áður	greinir	og	veittu	E	og	B	réttindi	sem	væru	

alls	 óskyld	 þeim	 réttindum	 sem	 hlutabréfin	 í	 G	 hf.	 veittu	 þeim	 (Hæstaréttardómur,	

279/2014).		

Af	framangreindu	eru	líkur	á	því	að	ríkisskattstjóri	og	dómstólar	túlki	ákvæði	24	gr.	TSL	

þröngt	og	þá	sérstaklega	að	eignirnar	verði	að	vera	sams	konar.	Ekki	er	nægjanleg	að	um	

hlutabréf	sé	að	ræða	heldur	verða	hlutabréfin	að	vera	samskonar	og	með	sömu	réttindi	

m.t.t	hluthafann.		

Af	 öðrum	 liðum	 þar	 sem	 ekki	 má	 draga	 sölutap	 frá	 eignum	 er	 rétt	 að	 nefna	

hlutadeildarskírteini	 en	 samkvæmt	 2.mgr.	 8.gr.	 TSL	 þá	 telst	 til	 tekna	 sem	 vextir	

gengishækkun	 hlutdeildaskírteina,	 svo	 og	 hvers	 kyns	 gengishagnaður	 og	 afföll	 af	

keyptum	verðbréfum,	víxlum	og	sérhverjum	kröfum	af	peningalegum	eignum.			

Samkvæmt	 framangreindu	 að	 þó	 svo	 um	 ræðir	 hlutabréfasjóði	 sem	 eingöngu	 er	með	

undirliggjandi	hlutafélög	þá	er	ekki	 leyfilegt	að	draga	frá	tap	vegna	innlausnar	þar	sem	

hlutabréfasjóðir	teljast	til	hlutdeildaskírteina	og	þ.a.l	til	vaxtatekna	samkvæmt	TSL.		

Rétt	er	að	nefna	að	samkvæmt	4.tölul	8.gr.	TSL	má	þó	finna	að	heimilt	er	að	jafna	saman	

gengishagnaði	 og	 gengistapi	 vegna	 innlánsreikninga	 og	 kröfum	 í	 erlendri	 mynt	 innan	

ársins.	En	meginreglan	er	að	sú	innlausn	sem	á	sér	stað	skal	færð	til	tekna	og	miðast	við	

mismun	á	kaupagengi	frá	1.janúar	2010	eða	síðar	og	á	úttektar-	eða	greiðsludegi.	

6.5 Söluhagnaður	kauprétta	og	söluréttar	
Kaupréttur	(call	option)	og	söluréttur	(put	option)	eru	ákveðnar	tegundir	af	afleiðum	oft	

kallaðir	valréttir	 (option)	sem	veita	rétt	til	að	kaupa	eða	selja	undirliggjandi	eignir	fyrir	

ákveðið	verð.	Fyrir	það	er	greitt	ákveðið	valréttargjald	 (premium)	til	að	öðlast	þennan	

rétt	sem	kaupandinn	hefur	val	um	að	nýta	sér	á	gildisdegi	(Hull,	1991,	bls.	165).	

6.5.1 Söluhagnaður	kauprétta	

Kaupréttur	er	skilgreindur	sérstaklega	 í	 tekjuskattslögunum	og	hann	má	sjá	 í	9.gr.	TSL.	

Þar	 segir	 að	kaupréttur	er	 réttur	manns	 til	 að	 kaupa	hlutabréf	 sem	hann	hefur	öðlast	

vegna	 starfa	 fyrir	 annan	 aðila.	 Til	 skattskyldra	 tekna	 telst	 mismunur	 á	 kaupverði	

samkvæmt	 kaupréttarsamningi	 og	 gangverði	 bréfanna	 þegar	 kaupréttur	 er	 nýttur.	

Tekjurnar	 skulu	 skattlagðar	 sem	 fjármagnstekjur	 ef	 eftirfarandi	 skilyrðum	 er	 fullnægt	

sbr.	10.gr.	TSL.	
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1. Kaupréttur	 á	 hlutabréfum	 eða	 hlutum	 í	 viðkomandi	 félagi	 hafi	 nær	 til	 allra	
starfsmanna,	 og	 nafnverðs	 hlutunum	 fylgja	 sömu	 réttindi	 og	 öðrum	
hlutabréfum	félagsins.	

2. Starfsmaðurinn	sé	í	föstu	starfi	hjá	félaginu.	

3. 12	mánuðir	þurfa	að	líða	frá	gerð	samnings	þar	til	hann	er	nýttur.	

4. Kaupverðið	sé	ekki	lægra	en	vegið	meðalverð	í	viðskiptum	með	hluti/hlutabréf	
tíu	 heila	 viðskiptadaga	 fyrir	 samningsdag	 ef	 viðskiptin	 eru	 skráð	 í	 kauphöll,	
annars	 gangverð	 bókfært	 eigin	 fjár	 samkvæmt	 síðasta	 endurskoðaða	
ársreikningi.	

5. Starfsmaður	eigi	hlutabréfin	eða	hlutina	í	tvö	ár	eftir	að	kaupréttur	er	nýttur.	

6. Samningur	um	kauprétt	sé	ekki	framseljanlegur.	

7. Hámark	 kaupa	hvers	 starfsmanns	 sé	 samanlagt	 600.000	 kr.	 á	 ári	miðað	 við	
kaupverð	samkvæmt	samningi.	

8. Félag	 hafi	 sent	 fyrirfram	 áætlun	 til	 ríkisskattstjóra	 um	 upplýsingar	 um	
kauprétti	starfsmanna.		

6.5.2 Söluhagnaður	söluréttar	

Það	 er	 ekki	 að	 finna	 nein	 skýr	 ákvæði	 í	 lögum	 um	 tekjuskatt	 er	 varðar	 sölurétt.	 En	 í	

bindandi	áliti	frá	ríkisskattstjóra	þá	var	óskað	eftir	áliti	um	nýtingu	á	sölurétti	og	óskað	

eftir	skattalegum	áhrifum	hans.	En	þar	voru	stjórnendum	A	hf.	boðin	hlutabréf	í	félaginu	

til	 kaups	 á	markaðsverði.	 En	 þeim	 var	 boðið	 fjármögnun	 til	 kaupanna	 frá	 R	 banka	 hf.	

fyrir	 milligöngu	 félagsins.	 Hin	 keyptu	 hlutabréf	 voru	 í	 framhaldinu	 sett	 bankanum	 að	

handveði	til	tryggingar	láninu.	Samhliða	kaupunum	var	gerður	söluréttarsamningur	milli	

A	hf.	annars	vegar	og	viðkomandi	kaupanda	eða	stjórnendurna.	Þar	skuldbatt	A	hf.	að	

kaupa	 til	 baka	 öll	 hin	 keyptu	 hlutabréf	 að	 skaðlausu	 að	 uppfylltum	 skilyrðum	

söluréttasamnings	 milli	 aðila.	 Verði	 þróun	 á	 markaðsverði	 hlutabréfanna	 óhagstæð	

getur	söluréttarhafinn	gengið	út	úr	samningunum	án	nokkurs	eða	 lítils	kostnaðar	með	

því	 einu	 að	 nýta	 sér	 söluréttinn.	 En	 ákveði	 kaupandinn	 að	 nýta	 sér	 ekki	 söluréttinn	

vegna	 hagstæðrar	 þróunar	 á	 markaðsverði	 bréfanna,	 	 sem	 þýðir	 að	 áhætta	 flyst	 frá	

félaginu	til	viðkomandi	stjórnanda	sem	fær	raunveruleg	umráðhlutabréfunum	og	nýtur	

frjálsrar	 ráðstöfunar	 yfir	 þeim	 og	 réttindum	 tengdum	 þeim.	 Þannig	 verða	 kaupin	

raunverulega	ekki	staðfest	fyrr	en	eftir	á	þegar	fyrir	liggur	hvort	hlutabréfin	hafa	hækkað	

í	verði.		
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Samkvæmt	 álitinu	 er	 hægt	 að	 túlka	 samninginn	 þannig	 að	 líta	 beri	 á	 hækkun	 á	 verði	

hlutabréfanna	frá	samningsdegi	til	loka	söluréttarsamnings,	eða	eftir	atvikum	uppsögn	á	

söluréttinum	 eða	 sölu	 hlutabréfanna,	 sem	 skattskyldar	 tekjur	 starfsmanna	

álitsbeiðanda.	 	 Á	 það	 við	 um	 tekjuskatt,	 útsvar	 og	 tryggingagjalds	 m.a	 til	 tekna	 sem	

skattskyldar	 eru	 samkvæmt	 áðurnefndri	 1.mgr.1.	 tölul.	 A-liðar	 7.gr.	 laga	 nr.	 90/2003.	

Álitsbeiðanda	ber	að	halda	eftir	staðgreiðslu	af	starfstengdum	hlunnindum	starfsmanna	

sinna	 í	 samræmi	 við	 ákvæði	 laga	 nr.	 45/1987	 um	 staðgreiðslu	 opinbera	 gjalda	

(Ríkisskattstjóri-h,	2010)	.	

Í	 hæstaréttardómi	 nr.626/2010	 þá	 staðfestir	 hæstiréttur	 að	 söluréttir	 og	 samningar	

tengdir	þeim	séu	hluti	af	launakjörum.		Að	þeir	verði	ekki	túlkaðir	á	annan	hátt	en	sem	

hlunnindi	og	skulu	því	skattleggjast	sem	tekjur	í	skilningi	1.mgr.1.	tölul.	A-liðar	7.gr.	laga	

nr.	90/2003.	Niðurstaðan	var	samt	sem	áður	að	B	vann	málið	gegn	 Íslenska	ríkinu	þar	

sem	 ríkisskattstjóri	 hafði	 vísað	 til	 þess	 að	 tilvist	 söluréttar	 hefði	 valdið	 því	 að	

hlutabréfakaup	 B	 hefðu	 ekki	 orðið	 endanleg	 fyrr	 en	 við	 lok	 tímabilsins	 þegar	 B	mátti	

neyta	söluréttarins	og	þá	yrði	að	telja	B	til	tekna	mismuninn.	Að	mati	Hæstaréttar	stóðst	

þessi	 forsenda	 ekki,	 enda	 hefði	 eignarétturinn	 af	 bréfunum	 færst	 yfir	 til	 B	 og	 K	 verið	

greitt	kaupverð	fyrir	bréfin	við	upphaf	samningssambandsins.	Ef	hlutabréfin	hefðu	ekki	

færst	yfir	í	upphaf	samningssambandsins	þá	má	leiða	lýkur	að	því	að	niðurstaðan	hefði	

orðið	önnur	(Hæstaréttardómur	nr.	626/2010).	

Að	 framansögðu	 er	 ljóst	 að	 meginreglan	 er	 að	 bæði	 kaupréttir	 og	 söluréttir	 skulu	

skattlagðir	 sem	 tekjur	 en	 ekki	 sem	 fjármagnstekjur.	 Að	 undanskyldu	 ef	 um	 ræðir	

undanþágur	 sem	 um	 ræðir	 í	 10.gr.	 TSL.	 Söluréttir	 eru	 ekki	 sérstaklega	 taldir	 fram	 í	

tekjuskattslögum,	en	ríkisskattstjóri	hefur	sett	fram	leiðbeinandi	tilmæli	og	hæstiréttur	

hefur	staðfest	það	með	dómi	sínum	nr.	626/2010.		Ef	söluréttur	hefur	verið	nýttur	og	af	

honum	skapast	hlunnindi	skulu	þeir	vera	skattskyldir	sem	hlunnindi	og	þ.a.l	launatekjur	í	

samræmi	við	lög	um	tekjuskatt.	

6.6 Söluhagnaður	afleiðusamninga		
Afleiður	 eru	 algengar	 í	 viðskiptalífi	 heimsins,	 og	 viðskipti	 með	 afleiður	 hafa	 orðið	

algengari	 hér	 á	 landi	 síðustu	 ár.	 Þær	 eru	 notaðar	 sem	 varnir	 í	 viðskiptum	 og	 talin	

mikilvægur	 hlutur	 af	 áhættustýringu	 fyrirtækja.	 Nafnið	 afleiða	 vísar	 til	 að	 verðmæti	

afleiðanna	fara	eftir	verðþróun	undirliggjandi	eignar	og	er	þannig	afleidd	stærð.	Afleiða	
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er	 oftast	 samningur	 á	 milli	 tveggja	 aðila	 og	 virði	 samningsins	 ákvarðast	 af	 verði	 á	

einhverju	 öðru	 sem	 dæmi	 má	 nefna	 hlutabréf,	 skuldabréf,	 olía,	 gull,	 korn	 eða	

gjaldmiðlar.		

Á	 árinu	 2012	 kom	 saman	 starfshópur	 skipaður	 af	 fjármálaráðuneytinu	 um	 tillögur	 að	

skattlagningu	 afleiðusamninga	 á	 Íslandi.	 Áður	 hafði	 AGS	 vikið	 að	 skattlagningu	

afleiðusamninga	 á	 Íslandi	 og	 komið	 með	 tillögur	 í	 þá	 veru	 um	 bætta	 meðferð	 á	

skattumhverfi	 afleiðna.	 Niðurstaða	 starfshópsins	 var	 að	 breyting	 yrði	 gerð	 á	

lagaákvæðum	skattalaga	á	þá	leið	að	líta	á	tekjur	af	afleiðusamningum	sem	söluhagnað	í	

stað	vaxta	að	undanskyldum	vaxtaskiptasamningum	þar	sem	breytingar	á	undirliggjandi	

verðmæti	 eru	 vextir.	 Að	 skylda	 fjármálafyrirtækja	 til	 að	 standa	 skil	 á	

fjármagnstekjuskatti	 í	 staðgreiðslu	 taki	eingöngu	 til	 vaxta	og	arðs	 (Fjármálaráðuneytið, 

2012).	Á	 árinu	2013	voru	gerðar	breytingar	 á	 tekjuskattslögunum	þannig	 að	 til	 1.mgr.	

12.gr.	 TSL	 um	 söluhagnað	 eigna	 er	 einnig	 tekið	 tillit	 til	 afleiðusamninga	 þar	 sem	

söluhagnaður	 telst	mismunur	 á	 söluverði	 og	 stofnverði.	 Í	 fyrsta	 nefndarálitinu	 átti	 að	

undanskilja	 vaxtaskiptasamninga	 þannig	 að	 þeir	 myndu	 áfram	 falla	 undir	 lög	 um	

staðgreiðslu	 nr.	 94/1996	 en	 það	 var	 gagnrýnt	 fyrir	 nefndinni	 og	 þeir	 sagðir	 ekki	 síður	

mikilvægir	viðskiptalífinu	og	áhættusamir	gjaldmiðlasamningar	þegar	kæmi	að	draga	úr	

og	miðla	áhættu	í	viðskiptum	(Alþingi,	2013-2014).	Með	lögunum	voru	samþykkt	að	allir	

afleiðusamningar	myndu	falla	undir	1.mgr.	12	TSL,	með	því	er	heimilt	að	draga	tap	frá	

söluhagnaði	 eigna	 samkvæmt	 24.gr.	 TSL.	 Það	 þýðir	 að	 það	 er	 heimilt	 að	 draga	 frá	

heildarhagnaðinum	það	 tap	 sem	hann	 kann	 að	hafa	 orðið	 fyrir	 vegna	 sölu	 samskonar	

eigna	á	sama	ári.	Uppi	hafa	verið	vangaveltur	hvort	að	afleiðusamningar	um	hlutabréf	

myndu	falla	undir	lögin,	en	breyta	átti	18.gr.	sem	fjallar	um	söluhagnað	af	eignarhlutum	

í	félögum	en	var	fallið	frá	því	og	einungis	12.gr.	og	16.gr.	TSL	urðu	að	lögum	í	endanlegri	

mynd.	 En	 algengt	 er	 að	 gerðir	 eru	 framvirkir	 hlutabréfasamningar	 þar	 sem	 á	

eignahliðinni	 er	 hlutabréf	 og	 á	 skuldahliðinni	 eru	 óverðtryggð	 skuldabréfalán.	 Fyrir	

gildistöku	 laganna,	 var	 ekki	 leyfilegt	 að	 jafna	 hagnaði	 og	 tapi	 saman	 á	 framvirkum	

samningi	 með	 hlutabréfum	 sbr.	 Héraðsdóm	 Reykjavíkur	 nr.	 S-908/2012	 (Arnar	 Már,	

2014).	

Ekki	var	að	finna	neina	dóma,	úrskurði	eða	bindandi	álit	eftir	gildistöku	laganna,	þannig	

óvíst	er	hvort	einhver	álitamál	er	varðar	skattlagningu	afleiðna	liggi	fyrir.	Það	er	ljóst	að	
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eftir	gildistöku	laganna	var	leyfður	frádráttur	á	tapi	á	samskonar	afleiðum	á	söluári.	Með	

þessu	má	vænta	að	afleiður	séu	góður	kostur	skattalega	séð,	og	gæti	ýtt	undir	hvata	til	

óhóflegrar	áhættutöku	út	frá	sjónarhóli	fjármagnstekjuskatts.		
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7 Niðurstöður	

Leigutekjur,	vaxtatekjur		og	söluhagnaður	bera	20%	fjármagnstekjuskatt,	bæði	er	varðar	

einstaklinga	 og	 lögaðila	 sem	 eru	 með	 heimilisfesti	 á	 Íslandi.	 Staðgreiðsla	
fjármagnstekjuskatts	 af	 arði	 og	 vaxtatekjum	 nær	 til	 allra	 einstaklinga	 og	 lögaðila	 sem	

ekki	 eru	 sérstaklega	 undanþegnir,	 sbr.	 lög	 nr.	 94/1996	 um	 staðgreiðslu	 skatts	 á	

fjármagnstekjur.	 Staðgreiðsla	 á	 fjármagnstekjur	 hjá	 aðila	 í	 atvinnurekstri	 er	

bráðabirgðagreiðsla	upp	í	tekjuskatt	eða	önnur	gjöld	sem	lögð	eru	á	rekstaraðila.	Þannig	

að	 lögaðilinn	 greiðir	 ekki	 tekjuskatt	 af	 hagnaði	 sínum	 ásamt	 fjármagnstekjuskatti	 af	

vöxtum,	 leigutekjum	og	 söluhagnaði.	 Fjármagnstekjuskattur	 einstaklinga	 er	 hins	 vegar	

ekki	frádráttarbær	við	aðra	skattstofna.	

7.1 Skattbyrði	vaxtatekna	
Af	vöxtum	er	ekki	er	tekin	fjármagnstekjuskattur	af	fyrstu	125	þús.kr.	vegna	vaxtatekna	
hjá	einstaklingum	og	á	það	einnig	við	um	þá	sem	hafa	takmarkaða	skattskyldu.	Það	er	

því	munur	á	skattskyldu	milli	einstaklinga	og	lögaðila	sem	um	frádrættinum	nemur.	Eins	
og	sjá	mátti	 í	töflu	3	þá	hefur	frítekjumarkið	nokkur	áhrif	og	við	500	þús.kr	sparnað	er	

fjármagntekjuskattur	 15%.Ef	 skoðaður	 var	 munur	 á	 skattskyldu	 milli	 þeirra	 sem	 hafa	

ótakmarkaða	 skattskyldu	 og	 	 takmarkaða	 skattskyldu	 verður	 málið	 aðeins	 flóknara.	
Afdráttarskattur	 á	 vexti	 er	 10%	 bæði	 hjá	 einstaklingi	 og	 lögaðila	 með	 takmarkaða	

skattskyldu.	 Þannig	 að	 ef	 lögaðili	 er	með	 takmarkaða	 skattskyldu	 frá	 ríki	 sem	 er	 ekki	
með	tvísköttunarsamning	þá	greiðir	hann	10%	afdráttarskatt	á	meðan	íslenski	lögaðilinn	

greiðir	20%	fjármagnstekjuskatt.	Í	neðangreindu	dæmi	má	sjá	þennan	samanburð.	

		
*	Fjármagnstekjuskattur	er	20%	hjá	aðila	með	ótakmarkaða	skattskyldu	á	móti	10%	aðila	með	

takmarkaða	skattskyldu.	

Mynd	9	Samanburður	á	fjármagnstekjuskatti	á	vöxtum	milli	aðila	með	takmarkaða	og	ótakmarkaða	
skattskyldu		
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Þarna	 má	 sjá	 leið	 fyrir	 skattasniðgöngu	 þar	 sem	 íslenskur	 aðili	 gæti	 stofnað	 félag	 í	

lágskattaríki	þar	sem	eignarhald	er	oft	falið.	Er	þá	ekki	tekið	tillit	til	fjármagnshafta	sem	

nú	 eru	 á	 Íslandi.	 Hið	 erlenda	 félag	 sem	 er	 nú	 staðsett	 í	 lágskattaríki	 gæti	 ákveðið	 að	

ávaxta	 fé	 sitt	 á	 Íslandi.	 Í	 lok	 fjárfestingar	 sinnar	 þá	 greiðir	 hann	 einungis	 10%	

afdráttarskatts	á	móti	20%	fjármagnstekjuskatts	hjá	íslenska	lögaðilanum.		

Þegar	skoðaður	var	samanburður	fjármagnstekna	í	samanburði	við	hin	norðurlöndin	má	

sjá	 að	 Ísland	 er	 með	 brúttóskattlagningu	 á	 vaxtatekjum	 einstaklinga	 þar	 sem	 ekki	 er	

leyfður	 frádráttur	 vaxtagjalda	 á	 meðan	 hin	 norðurlöndin	 leyfa	 frádrátt	 vaxtagjalda	 á	

móti	vaxtatekjum	við	útreikning	á	 fjármagnstekjuskattstofni.	Það	sem	kemur	þó	upp	á	

móti	er	að	fjármagnstekjuprósentan	er	mun	lægri	á	Íslandi	en	á	hinum	norðurlöndunum	

þar	 sem	hún	nemur	 frá	42%	 í	Danmörku	niður	 í	 25%	 í	Noregi.	Norski	 einstaklingurinn	

nýtur	 því	mest	 góðs	 skattalega	 séð	 af	 ávöxtun	 sparifjár	 síns	 þar	 sem	 fullur	 frádráttur	

vaxtagjalda	er	leyfður	í	Noregi.	

7.2 Skattbyrði	leigutekna	
Þegar	 skoðaðar	 voru	 leigutekjur	m.t.t	 fjármagnstekjuskatts	er	það	markmið	 löggjafans	

að	 ýta	 undir	 þetta	 sparnaðarform	 en	 leigutekjur	 einstaklinga	 sem	 velja	 það	 að	 leigja	

íbúð	 sína	 til	 útleigu	 bera	 nú	 10%	 fjármagnstekjuskatt.	 Lögaðilar	 greiða	 20%	

fjármagnstekjuskatt	og	er	leyfilegt	að	draga	frá	allan	kostnað	til	að	viðhalda	eigninni	og	

reka	 hana.	 Ef	 um	 ræðir	 einstakling	 þar	 sem	 fyrningargrunnur	 fasteignar	 er	 yfir	

27.000.000	kr.	og	54.000.000	kr.	ef	um	hjón	er	að	ræða	og	er	um	tímabundna	útleigu	að	

ræða	þá	telst	það	vera	atvinnurekstartekjur.	Þegar	borin	voru	saman	fjárfestingatekjur	

leigutekna	 milli	 einstaklinga	 og	 lögaðilans	 þá	 er	 munurinn	 sá	 frádráttur	 sem	

einstaklingurinn	 nýtur	 í	 fjárfestingunni	 eða	 50%	 afsláttur	 af	 skattprósentu	 eða	 10%	

fjármagnstekjuskattur.	Einnig	hefur	einstaklingurinn	möguleika	á	frádrætti	 leigu	á	móti	

leigutekjum	og	gildir	það	hvort	sem	er	um	einstakling	með	ótakmarkaða	skattskyldu	og	

takmarkaða.	 Skattbyrði	 leigutekna	 fyrir	 einstakling	 út	 frá	 fjármagnstekjuskatti	 er	

hagstæðara	en	lögaðilans	en	er	þó	haldin	þeim	takmörkunum	með	stærð	og	að	útleigan	

þurfi	 að	 vera	 til	 lengri	 tíma	 og	 notuð	 í	 þeim	 tilgangi	 til	 búsetu.	 Kostnaður	 þess	

fjárfestingakosts	 er	 einnig	mikill,	 og	 ljóst	 að	 leigan	þarf	 að	 vera	nokkuð	há	 til	 þess	 að	

standa	undir	þeim	kostnaði.		
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7.3 Skattbyrði	söluhagnaðar	
Fjármagnstekjuskattur	 söluhagnaðs	 einstaklinga	 og	 lögaðila	 er	 20%.	Hjá	 einstaklingum	

þá	 gildir	 að	hafi	maður	 átt	 húsnæði	 lengur	 en	 tvö	 ár	 þá	 telst	 það	ekki	 til	 skattskyldra	

tekna.	Með	þessu	er	 löggjafinn	að	 leyfa	einstaklingnum	að	 innleysa	sparnað	sinn	með	

sölu	á	eigninni.	Að	horft	sé	á	eignarmyndun	íbúðarhúsnæðis	sem	hluta	af	ellilífeyri	og	að	

einstaklingar	fái	þess	notið	án	skattskyldu	við	sölu	þess	eins	og	segir	 í	umsögnum	með	

frumvarpinu (Alþingi, 2015-2016).	 Að	öðru	 leyti	 var	 ekki	munur	 á	 söluhagnaði	 á	milli	

einstaklinga	og	lögaðila	til	að	mynda	af	söluhagnaði	af	hlutabréfum	og	öðrum	eignum.	

Kostnaður	við	fjármagntekjur	söluhagnaða	er	oftast	í	formi	söluþóknana	og	vörslugjalda.	

Sá	kostnaður	getur	oft	á	tíðum	verið	í	kringum	1-2%	af	heildarsöluverðmætinu.	

Skattlagningarréttur	 söluhagnaðar	 er	 í	 heimaríki.	 Söluhagnaður	 einstaklinga	 með	

takmarkaða	 skattskyldu	 er	 20%	 og	 lögaðila	 18%.	 Við	 sölu	 á	 hlutabréfum	 þá	 heldur	

söluaðilinn	 eftir	 afdráttarskatti	 og	 þá	 í	 samræmi	 við	 tvísköttunarríki	 seljanda.	 Það	 er	

áhugavert	að	hugsa	til	þess	ef	 lögaðilinn	er	frá	erlendu	ríki	staðsett	 í	 lágskattríki	að	þá	

greiðir	 hann	 einungis	 18%	 fjármagnstekjuskatt	 en	 lögaðilinn	 á	 Íslandi	 20%	 vegna	

söluhagnaðar	 hlutabréfa.	 Hægt	 er	 að	 draga	 tap	 annarra	 liða	 eins	 og	 söluhagnað	

hlutabréfa	 og	 er	 það	 túlkað	mjög	 þröngt	 og	 einungis	 sömu	 eignir	 koma	 til	 álita	með	

samskonar	réttindi	til	frádráttar.	

Fjármagnstekjuskattur	á	afleiður	varð	hagstæðari	eftir	að	lögunum	var	breytt	árið	2013.	

En	nú	er	leyfilegt	að	draga	frá	tap	af	samskonar	afleiðum	á	söluári.	Lítil	reynsla	komin	af	

þessum	breytingum	á	lögunum,	en	enga	úrskurði	er	varðar	álitamál	var	að	finna	eftir	að	

breytingin	var	gerð.	Þannig	að	það	er	nettó	skattlagning	á	afleiður	meðan	að	það	er	til	

að	 mynda	 brúttó	 á	 vaxtatekjum.	 Með	 þessum	 breytingum	 þá	 gæti	 það	 ýtt	 undir	

óhóflegra	áhættusækni	og	fagfjárfestum	gæti	hugnast	að	fara	þessa	leið	frekar	en	aðrar	

við	 ávöxtun	 fjár	 síns.	 Hin	 síðari	 ár	 hafa	 verið	 settar	 upp	 takmarkanir	 á	 þátttöku	

einstaklinga	 í	 afleiðuviðskiptum,	 og	 einungis	 fagfjárfestar,	 lífeyrissjóðir	 og	 stærri	

fyrirtæki	hafa	haft	tækifæri	til	að	stunda	þess	konar	viðskipti.	

7.4 Hagstæðasti	fjárfestingakosturinn	út	frá	fjármagnstekjuskatti	
Þegar	 skoðuð	 er	 rannsóknarspurningin	 hvaða	 sparnaðarleið	 er	 hagstæðust	 fyrir	

skattþegann	 þegar	 horft	 er	 í	 fjármagnstekjur	 af	 vöxtum,	 leigutekjum	 og	 söluhagnaði	

með	 hliðsjón	 af	 fjármagnstekjuskatti.	 Í	 þessari	 ritgerð	 var	 ekki	 skoðuð	 líkleg	 ávöxtun	
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mismunandi	leiða,	þ.e.	hvort	sem	um	ræðir	ávöxtun	af	innlánsreikningum,	leigutekjum,	

verðþróun	 á	 húsnæðismarkaði	 eða	 þróun	 hlutabréfaverðs	 sem	 vissulega	 hefur	 áhrif	 á	

fjárfestingakost	 fjármagnstekna.	 Kostnaður	 er	 einnig	 talin	 hafa	 áhrif	 á	 val	

fjárfestingakost,	 en	 í	 þeim	 dæmum	 sem	 sett	 voru	 fram	 var	 skoðað	 lauslega	 hvernig	

fjárfestingakosturinn	kæmi	út	með	áætluðum	kostnaði.	Umfjöllunarefnið	hér	er	hvaða	

áhrif	fjármagnstekjuskatturinn	hefur.	

Ljóst	 er	 að	 mjög	 lítill	 kostnaður	 er	 við	 innlögn	 fjármagnsteknanna	 inn	 í	 banka	 hér	 á	

Íslandi.	 Löggjafinn	 ýtir	 undir	 sparnað	 í	 formi	 innstæðna	 eða	 skuldabréfa	 einstaklinga	

með	því	að	fyrstu	125.000	kr.	vaxtatekna	eru	skattfrjálsar.	Að	framansögðu	þá	þykir	fyrir	

skattþegann	vaxtatekjur	af	innistæðum	álitlegur	kostur.	

Löggjafinn	virðist	ýta	undir	þann	kost	að	leigutekjur	íbúðar	sem	leigð	er	til	lengri	tíma	og	

er	 undir	 ákveðnum	 fyrningargrunni	 sé	 hagstæður	 og	 skattleggur	 einstaklinginn	 um	

einungis	10%	fjármagnsskatt.	En	kostnaður	við	viðhald	og	reksturs	er	ekki	frádráttarbær	

sem	gerir	 fjárfestinguna	óhagstæðari	 og	 áhættusamari	 þar	 sem	ýmis	ófyrirséð	útgjöld	

geta	 fallið	 til.	 Aðrir	 hlutir	 sem	 ekki	 voru	 skoðaðir	 í	 þessari	 rannsókn	 eins	 og	

leigjendaáhætta	 og	 leigumarkaður	 og	 má	 telja	 sem	 áhættuþætti	 við	 þennan	

fjárfestingakost.	Fjármögnunarkostnaður	var	heldur	ekki	metinn	með	hliðsjón	af	þessum	

fjárfestingakosti	 en	 frádráttur	 vaxtagjalda	 er	 ekki	 frádráttarbær.	 Eignamyndun	

íbúðarinnar	 gæti	 þó	 ýtt	 undir	 þennan	 fjárfestingakost.	 Ef	 einstaklingur	 velur	 að	 í	 stað	

þess	 að	 fjárfesta	 í	 stærra	 íbúðahúsnæði	 þá	 velji	 hann	 frekar	 þann	 kost	 að	 leigja	

núverandi	húsnæði	og	 leigja	sér	stærra	húsnæði	á	móti.	Löggjafinn	ýtir	vissulega	undir	

þann	kost	með	skattalegu	hagræði	þar	sem	fullur	 frádráttur	er	af	 leigukostnaði	á	móti	

leigutekjum.	Kostnaður	eiganda	er	þá	bundin	við	kostnað	íbúðarinnar	sem	er	leigð,	en	á	

móti	er	möguleg	eignamyndun	í	íbúðinni.		

Við	sölu	íbúðar	þá	gildir	það	að	ef	íbúð	er	undir	600	m3	á	söludegi	ef	um	einstakling	er	að	

ræða	 og	 1200	 m3	 ef	 um	 hjón	 er	 að	 ræða,	 þá	 er	 20%	 fjármagnstekjuskattur	 af	

söluhagnaði.	 Löggjafinn	 virðist	 vilja	 leyfa	 einstaklingum	 að	 njóta	 skattfrelsi	 þegar	

íbúðarhúsnæði	er	selt	og	eignarhald	hefur	verið	meira	en	2	ár	þá	er	er	söluhagnaðurinn	

ekki	 skattskyldur.	 Þarna	 má	 sjá	 að	 þarna	 er	 verið	 að	 leyfa	 einstaklingunum	 að	 njóta	

langvarandi	eignarmyndunar	 í	 íbúðarhúsnæði	og	þeim	lífeyrissparnaði	sem	þarna	hlýst	
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með	skattfrelsi	söluhagnaðar.	Á	oft	við	þegar	eldra	fólk	vill	minnka	við	sig	eignir	þegar	

nálgast	fer	lífeyrisaldurinn.	

Ef	að	einstaklingur	fjárfestir	í	íbúð	og	leigir	hana	í	skammtímaleigu	eða	uppfyllir	ekki	þær	

kröfur	um	lágmarks	fermetrafjölda	þá	er	litið	á	það	sem	atvinnurekstrartekjur	og	er	þá	

leyfilegur	 frádráttur	 vegna	 kostnaðar	 og	 viðhalds.	 Þegar	 hann	 selur	 íbúðina	 er	

söluhagnaður	skattlagður	sem	atvinnurekstartekjur	og	er	skattprósentan	á	bilinu	37,13%	

-46,25%.	Ef	þessi	kostur	er	skoðaður	heilstætt	er	ekki	að	sjá	að	fjárfestingakosturinn	sé	

álitlegur	 skattalega	 séð.	 Talsverð	 áhætta	 fylgir	 fjárfestingunni	 og	 kostnaður	mögulega	

mikill	og	einstaklingurinn	greiðir	 tekjuskatt.	Þegar	um	atvinnurekstartekjur	er	að	 ræða	

við	 leigu	og	 sölu	 íbúðar	 er	 hagstæðara	 fyrir	 einstaklinginn	 að	 stofna	 félag	 sem	heldur	

utan	um	atvinnureksturinn	í	stað	þess	að	láta	það	falla	undir	einstakling	í	atvinnurekstri.	

En	 þrátt	 fyrir	 að	 leigutekjur	 séu	 með	 10%	 fjármagnstekjuskatt	 og	 þ.a.l	 lægsta	

fjármagnstekjuskattinn,	 ef	 ákveðin	 skilyrði	 eru	 uppfyllt,	 er	 ekki	 hjá	 því	 komist	 að	

kostnaður	 og	 áhættan	 sem	 fylgi	 leigumarkaðnum	 sé	 mun	 meiri	 heldur	 en	 innlögn	

sparnaðar	 inn	 í	 banka.	 Að	 framansögðu	 og	 af	 þeim	 dæmum	 sem	 skoðuð	 voru	 virðist	

sem	hagkvæmast	sé	fyrir	skattþegann	að	fjárfesta	sparnað	sinn	sem	innlán	í	banka	eða	

öðrum	 skuldaskjölum	 sem	 bera	 vexti	 þar	 sem	 fyrstu	 125.000	 kr.	 vaxtatekna	 eru	

skattfrjálsar	og	20%	fjármagnstekjuskattur	er	af	vaxtatekjum.		

Þegar	 skoðað	 er	 hvaða	 sparnaðarleið	 er	 hagstæðust	 fyrir	 lögaðilann	 af	 vaxtatekjum,	

leigutekjum	 og	 söluhagnaði	 þá	 var	 ekki	 sjáanlegur	 munur	 á	 milli	 þessa	 kosta	 fyrir	

lögaðilann.	 Fjármagnstekjurnar	 eru	 skattlagðar	 með	 20%	 fjármagnstekjuskatti	 og	

kostnaður	 til	 að	 viðhalda	og	halda	þeim	við	 er	 frádráttarbær.	 Ef	 skoðaður	 var	 lögaðili	

sem	er	með	takmarkaða	skattskyldu	þar	sem	ekki	koma	til	álita	tvísköttunarsamningar	

þá	eru	afdráttarskattar	10%	af	vaxtatekjum	og	18%	af	söluhagnaði	hlutabréfa	eins	og	er	

í	tilfelli	lögaðila	frá	lágskattaríki.	Þarna	er	talsverður	munur	á	milli	hins	íslenska	lögaðila	

og	 hins	 erlenda.	 Hægt	 er	 að	 skoða	 þetta	 út	 frá	 sjónarmiði	 skattasniðgöngu,	 ef	 að	

íslenskur	 lögaðili	 stofnar	 félag	 í	 lágskattaríki	 sem	ákveður	að	 fjárfesta	á	 Íslandi.	Myndi	

hann	 borga	mun	 lægri	 skatta	 af	 vaxtatekjum	 og	 við	 söluhagnað	 hlutabréfa	 heldur	 en	

íslenski	 lögaðilinn.	 Ef	 ekki	 væri	 fyrir	 fjármagnshöftin	 þá	 væri	 þessi	 leið	 vel	 greið	 fyrir	

skattasniðgöngu.	 Fjármagnshöftin	 voru	 ekki	 sérstaklega	 skoðuð	 í	 þessari	 rannsókn	 en	

ljóst	er	að	hættan	er	þarna	vissulega	til	 staðar	við	afnám	fjármagnshaftanna	og	 í	 raun	
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sérstakt	 áhyggjuefni	 og	 rannsóknarefni	 sem	 lögaðilinn	 ætti	 að	 huga	 að	 við	 afnám	

fjármagnshafta.	
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8 Lokaorð	

Megintilgangurinn	 með	 rannsókn	 minni	 var	 að	 skoða	 fjármagnstekjuskatt	 út	 frá	

vaxtatekjum,	 söluhagnaði	 og	 leigutekjum.	 Hvaða	 sparnaðarform	 væri	 hagkvæmast	 og	

hvernig	skattbyrði	kæmi	niður	á	skattþeganum.	Rýnt	var	í	 lög	og	reglugerðir	sem	gætu	

varpað	ljósi	á	viðfangsefnið.	Einnig	voru	skoðaðir	dómar,	úrskurðir	yfirskattanefndar	og	

athugsemdir	 og	 greinargerðir	 með	 frumvarpi	 laga	 sem	 skýrt	 gætu	 túlkun	 og	 tilgang	

viðfangsefnisins.	 Litið	var	á	hvernig	dómstólar	hafa	 túlkað	þau	ágreiningsmál	 sem	upp	

hafa	 komið	 í	 því	 samhengi	 og	 þau	 ólíku	 sjónarmið	 sem	 fram	 komu	 til	 að	 skilja	 betur	

hvernig	ágreiningsmálum	var	gerð	skil	á.	Í	þessu	samhengi	var	jafnframt	skoðað	hvernig	

skattskylda	fjármagnstekna	hjá	einstaklingum	og	lögaðilum	með	takmarkaða	skattskyldu	

væri	í	samanburði	við	þá	sem	hafa	ótakmarkaða	skattskyldu.		

Í	ljósi	umræðu	í	þjóðfélaginu	um	lágskattaríki	þá	var	áhugavert	að	sjá	hvernig	umræddar	

fjármagnstekjur	gætu	haft	skattalegan	ávinning	á	þeim	fjármagnstekjum	sem	skoðað	var	

og	að	skattasniðganga	væri	mögulega	til	staðar	eftir	 losun	fjármagnshafta.	Framundan	

eru	því	áhugaverðir	tímar	um	þróun	þessa	mála,	sem	athyglisvert	verður	að	fylgjast	með	

á	 komandi	misserum.	 Leigumarkaðurinn	 í	 dag	 er	 í	 miklum	 vexti	 og	 þá	 sérstaklega	 er	

kemur	 að	 skammtímaleigu	 til	 erlendra	 ferðamanna.	 Í	 þeim	 tilvikum	 er	 um	 að	 ræða	

atvinnurekstartekjur	 sem	 eru	 skattskyldar	 sem	 slíkar.	 Í	 ljósi	 umræðunnar	 um	

leigumarkaðinn	 til	 búsetu	 og	 skammtíma	 leigumarkaðinn	 verður	 áhugavert	 að	 sjá	

hvernig	 löggjafinn	bregst	við	þeim	áskorunum.	Hvort	að	 löggjafinn	reyni	enn	frekar	að	

ýta	 undir	 skattaívilnun	 fyrir	 leigumarkað	 er	 varðar	 búsetu,	 en	 er	 nú	 50%	 afsláttur	 af	

fjármagnstekjuskatti	af	slíkum	leigutekjum	sem	gerir	10%	fjármagnstekjuskatt.	
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