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Útdráttur 

Í þessari ritgerð sem ber heitið Málefnaleg skattlagning og bankaskatturinn er 

fjallað um lög nr. 155/2010, sem mæla fyrir um skattskyldu á skuldir 

fjármálafyrirtækja og þær breytingar sem gerðar hafa verið á lögunum með 

18-21. gr. laga nr. 139/2013, og hvernig þessar reglur samræmast áskilnaði 

stjórnarskrárinnar um málefnalega skattlagningu. Fyrst verður fjallað um 

skattareglur laga nr. 155/2010, og verður lögð sérstök áhersla á þær reglur 

sem snúa að fjármálafyrirtækjum sem sæta slitameðferð í samræmi við 

ákvæði laga nr. 161/2002. 

Þá verður vikið að hugtakinu „málefnaleg skattlagning“ en það hefur 

einnig verið orðað þannig að skatta verði að leggja á tiltekna hópa 

einstaklinga eða lögaðila eftir almennum og efnislegum mælikvarða. Þá 

verður fjallað um það á hvaða lagaákvæðum stjórnarskrárinnar og 

Mannréttindasáttmála Evrópu áskilnaðurinn um málefnalega skattlagningu 

hvílir. Gert verður grein fyrir álitamálum varðandi endurskoðunarvald 

dómstóla þegar kemur að því að skera úr um hvort skattareglur laga séu 

efnislega í samræmi við stjórnarskrá og leitast við að útskýra hvers vegna 

löggjafanum sé veitt jafn mikið svigrúm eins og raun ber vitni í þessum 

efnum. 

Þá verður leitast við að gera ítarlega grein fyrir því hvað felst í því að 

skattlagning verði að vera málefnaleg svo hún standist stjórnarskrá og verður 

þar fjallað um hvernig þetta atriði hefur komið fram í réttarframkvæmd og 

fræðilegri umfjöllun. Þá verður leitast við að skera úr um hvernig skattlagning 

á skuldir slitabúa fjármálafyrirtækja samræmist þessum atriðum. 

Að lokum verður reynt að draga saman heildræna niðurstöðu við álitaefni 

þessarar ritgerðar. Ekki verður reynt að komast að einni einhliða niðurstöðu 

heldur verða talin upp þau atriði sem mæla með og á móti lögmæti 

bankaskattsins og reynt að skera úr um hvaða atriði vega þyngst við þetta 

heildarmat. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvort þær breytingar sem gerðar voru á 

lögum nr. 155/2010, um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, með 18.-21. gr. 

laga nr. 139/2013 og mæla m.a. fyrir um að skattskylda fyrrnefndu laganna 

nái einnig til fjármálafyrirtækja sem eru í slitameðferð samkvæmt 101. gr. 

laga nr. 161/2002, standist þær efnislegu kröfur sem stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 gerir til skattareglna sem lagðar eru á með lögum. Til 

einföldunar má einnig orða þetta sem svo að álitamálið lúti að því hvort 

bankaskatturinn, eins og lög nr. 155/2010 eru oft kölluð í daglegu máli, sé 

málefnaleg skattlagning, en heiti þessarar ritgerðar er „Málefnaleg 

skattlagning og bankaskatturinn“.  

Það hefur reynt nokkrum sinnum á álitamál varðandi málefnalega 

skattlagningu fyrir dómstólum og hefur niðurstaðan orðið sú í langflestum 

tilfellum að skattlagning brjóti ekki gegn stjórnarskrá. Fræðiskrif um þetta 

álitaefni eru hins vegar af skornum skammti. Ein ítarlegasta fræðilega 

heimildin um þetta efni er kafli úr doktorsritgerð dr. Gauks Jörundssonar Um 

eignarnám en sú ritgerð er frá árinu 1969. Gylfi Knudsen lætur sig málið 

varða í grein sinni Ættarmark álögunnar frá árinu 1994 en úr þeirri grein má 

lesa háðska ádeilu á viðhorf dómstóla og nálgun þeirra á álitaefninu. Sem 

dæmi um aðra fræðimenn sem fjallað hafa um málið má nefna Björgu 

Thorarensen og Ólaf Jóhannesson auk Gunnars G. Schram en skrif þeirra 

eru öll á sviði stjórnskipunarréttar. Að lokum má nefna Jónatan Þórmundsson 

sem fjallaði lítillega um skattahugtakið í riti sínu Fyrirlestrar í Skattarétti.  

Helsta uppspretta þeirra meginsjónarmiða sem lögð hafa verið til 

grundvallar þegar skorið er úr því hvort skattlagning sé málefnaleg og í 

samræmi við stjórnarskrá má rekja til Hæstaréttardóma vegna 

stóreignarskattanna sem lagðir voru á í tvígang á sjötta áratug seinustu aldar 

með lögum nr. 22/1950 og lögum nr. 44/1957. Eru það einkum Hrd. 1958, 

bls. 753 og Hrd, 1959, bls. 759, sem hafa mótað íslenska réttarframkvæmd 

varðandi þetta álitaefni og gætir áhrifa þessara dóma enn þann dag í dag. 

Óhætt er að segja að lítið hafi reynt á þetta álitaefni í réttarframkvæmd hér á 

landi frá því að stóreignarskattsdómarnir féllu og fram á fyrsta áratug 

þessarar aldar með einhverjum undantekningum þó. Má þar helst nefna Hrd. 
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1965, bls. 424 og Hrd. 1986, bls. 706 og 714. En dómsmálin voru fá og langt 

leið á milli þeirra. Svo kom bankahrun. Það getur vart talist tilviljun að 

dómsmálum vegna lögmæti skattlagningar hafi fjölgað verulega eftir þær 

hremmingar sem bankahrunið 2008 hafði í för með sér. Í kjölfar 

bankahrunsins var lagður á auðlegðarskattur sem var sérstök tegund af 

eignarskatti sem var töluvert meira íþyngjandi heldur en hinn almenni 

eignarskattur sem hafði verið afnuminn nokkrum árum áður. Í kjölfarið 

höfðaði einn gjaldandi skattsins dómsmál sem endaði fyrir Hæstarétti í máli 

nr. 726/2013. Sá dómur hefur verulegt fræðilegt gildi en í umfjöllun 

Hæstaréttar kom fram allítarleg fræðileg umfjöllun um skattahugtakið og 

hverjar væru heimildir löggjafans við meðferð skattlagningarvaldsins. Frá 

2010 hafa allnokkrir Hæstaréttardómar fallið þar sem reynt hefur á þetta 

álitaefni.1 Ítarlega verður fjallað um þá dóma og fræðiskrif sem hér hafa verið 

nefnd. Mikið verður horft til dómaframkvæmdar Hæstaréttar Íslands og eftir 

atvikum Mannréttindadómstóls Evrópu auk fræðiskrifa.  

Í fyrsta kafla verður fjallað um lög nr. 155/2010 og þær breytingar sem 

gerðar hafa verið á þeim með lögum nr. 139/2013 og 107/2015. Í öðrum kafla 

verður hugtakið málefnaleg skattlagning kynnt til sögunar auk þess sem 

fjallað verður um á hvaða lagaákvæðum áskilnaðurinn um málefnalega 

skattlagningu hvílir. Umföllun þriðja kafla lýtur síðan að tveimur 

meginatriðum; annars vegar er leitast við að gera nákvæma grein fyrir því 

hvað felst í því að skattlagning verði að vera málefnaleg svo hún standist 

stjórnarskrá og verður þar fjallað um hvernig þetta atriði hefur komið fram í 

réttarframkvæmd og fræðiskrifum. Hins vegar verður reynt að skera úr um 

hvernig bankaskatturinn samræmist þessum atriðum. Í fjórða kafla verður 

síðan reynt að komast að heildrænni niðurstöðu um það hvort þessar 

skattareglur bankaskattsins sem fjallað er um séu málefnaleg skattlagning.  

Athygli er vakin á því að umfjöllunin um skattareglur í þessari ritgerð 

takmarkast ekki einungis við reglur sem fjalla um hverjir bera skattskyldu í 

tilteknum tilvikum (subjektív skattskylda) heldur er einnig fjallað um 

skattareglur sem fjalla um uppgjör tekna og eigna til skatts (objektív 

skattskylda).   

                                                        
1 Auk auðlegðardómsins má t.d. nefna Hrd.  6. desember 2012 (153/2012) og Hrd. 13. mars, 

2014, (161/2014). 
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2 Bankaskatturinn 

Í þessum kafla verður fjallað um þann skatt sem í daglegu tali er kallaður 

„bankaskatturinn“. Þegar talað er um bankaskattinn er verið að skírskota til 

skattskyldu sem leiðir af lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, nr. 

155/2010 (hér eftir skammstöfuð bsl.), en skattskyldan tekur annars vegar til 

starfandi fjármálafyrirtækja sbr. 1. og 2. málsl. 1. mgr. 2. gr. laganna, og hins 

vegar til fjármálafyrirtækja sem sæta slitameðferð (slitabú) í samræmi við 

101. gr. laga nr. 161/2002, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 2. gr. bsl. Þegar talað er um 

bankaskattinn gæti því verið að skírskota til annaðhvort starfandi 

fjármálafyrirtækja eða slitabúa. Í þessari umfjöllun er einungis verið að 

skírskota til skattlagningarinnar á slitabúin þegar talað er um bankaskattinn, 

nema annað verði sérstaklega tekið fram. 

2.1 Lög nr. 155/2010 

Lög nr. 155/2010, um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, voru upphaflega 

lögð á fjármálafyrirtæki sem höfðu starfsleyfi sem viðskiptabanki, sparisjóður 

eða lánafyrirtæki, og aðra aðila sem höfðu fengið leyfi til að taka við 

innlánum, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna en í 2. mgr. laganna voru 

fjármálafyrirtæki sem voru í slitameðferð samkvæmt lögum um 

fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 (hér eftir skammstöfuð fmfl.), undanþegin 

skattskyldu. Lögunum var síðan breytt með lögum nr. 139/2013 og var 

gjaldskyldan þá einnig látin ná til fjármálafyritækja sem voru í slitameðferð og 

áður voru undanþegin skattskyldunni.  

Markmið laganna samkvæmt 1. gr. er tvíþætt, annars vegar eru þau 

tekjuöflun fyrir ríkissjóð vegna þess kostnaðar sem fall bankakerfisins hafði í 

för með sér og hins vegar á skatturinn að draga úr áhættusækni 

fjármálafyrirtækja með því að laður er sérstakur skattur á skuldir þeirra.  

Skattstofninn er heildarskuldir skattskylds aðila umfram 50 milljarða, sbr. 

1. mgr. 3. gr., en heildarskuldir eru skilgreindar sem skuldir í skilningi 75. gr. 

tekjuskattslaga, nr. 90/2003 (hér eftir skammstafað tsl.). Skattstofn 

fjármálafyrirtækja í slita-, eða gjaldþrotameðferð er samtala viðurkenndra 

krafna umfram 50 milljarða kr. í bú þeirra í lok ársins á undan álagningarári. 
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2.2 18. og 19. gr. laga nr. 139/2013, um breytingu á lögum nr. 155/2010  

Eins og áður segir var lögum um bankaskattinn breytt, en með 18. gr. laga nr. 

139/2013 var eftirfarandi málslið bætt við 1. mgr. 2. gr. „Skattskylda þessi 

tekur einnig til aðila sem sætir slitameðferð, sbr. 101. gr. laga nr. 161/2002, 

um fjármálafyrirtæki, þ.m.t. lögaðila sem héraðsdómur hefur úrskurðað að 

skuli tekinn til gjaldþrotaskipta.“  

2.2.1  Fjármálafyrirtæki í slitameðferð sbr. lög nr. 161/2002 

Árið 2008 dundu áföll yfir fjármálamarkaði heimsins og höfðu í för með sér 

hremmingar fyrir íslensk fjármálafyrirtæki sem leiddu til þess að stjórnir 

þriggja stærstu viðskiptabankanna óskuðu eftir því við Fjármálaeftirlitið 7. og 

8. október 2008 að það gerði ráðstafanir til þess að taka yfir stjórn 

bankanna.2 Alþingi brást við með setningu laga nr. 125/2008 (neyðarlögin) og 

síðar með lögum nr. 129/2008 en bæði lögin mæltu fyrir um breytingar á XII. 

kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og með þeim var brugðist við 

því neyðarástandi sem skapaðist með falli viðskiptabankanna þriggja.  

Ákvæðum laga nr. 125/2008 og 129/2008 var ekki ætlað að gilda til 

frambúðar og í kjölfarið voru lög nr. 44/2009 tekin í gildi en með þeim var XII. 

kafli laga um fjármálafyrirtæki tekinn til heildarendurskoðunar og nýjar reglur 

voru settar um slitameðferð fjármálafyrirtækja.3 Um slitameðferðina gilda um 

margt sömu reglur og gilda um gjaldþrotaskipti þó með nokkrum veigamiklum 

frávikum.  

Í 101. gr. fmfl. er fjallað um skilyrði og upphaf slitameðferðar en í 103. gr. 

laganna er síðan mælt fyrir um hvernig hagsmunum fjármálafyrirtækis í 

slitameðferð skuli ráðstafað. Segir þar í 1. mgr. að við slit fjármálafyrirtækis 

ráðstafi slitastjórn hagsmunum þess eftir sömu reglum og gilda um bústjórn 

skiptastjóra við gjaldþrotaskipti þó með þeim frávikum sem leiða af ákvæðum 

103. gr. Samkvæmt 1. mgr. 102. gr. fmfl. leiðir dómsúrskurður um að 

fjármálafyrirtæki sæti slitameðferð ekki sjálfkrafa til þess að kröfur á hendur 

því falli í gjalddaga. Þessi regla er frávik frá reglum laga nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti o.fl. (hér eftir skammstafað gþl.), en ástæða þess er sú að til 

slitameðferðar getur komið þótt félag sé ekki þannig statt fjárhagslega að 

                                                        
2
  Alþt. 2008-09, A-deild bls. 3764-3765. 

3
 Sama heimild: bls. 3765.  
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eignir þess séu minni en skuldir og því ekki útilokað að starfsemi þess verði 

fram haldið á meðan slitameðferð stendur.4 Um lok slitameðferðar er fjallað í 

103. gr. a. fmfl. en þær reglur eru að nokkru frábrugðnar reglum gþl., m.a. er 

mælt fyrir um að fjármálafyrirtæki geti verið afhent eigendum til umráða á ný 

til að taka upp starfsemi á ný, sbr. 1. og 3. mgr., og þá getur skiptum einnig 

lokið með því að bú fjármálafyrirtækis sé tekið til gjaldþrotaskipta eftir 

almennum reglum, sbr. 4. og 5. mgr. sömu lagagreinar.  

Það hefur komið til kasta dómstóla og yfirvalda að ákvarða hvort 

fjármálafyrirtæki í slitameðferð teljist hafa sömu lagalegu stöðu, einkum í 

skattalegu tilliti og þrotabú í skilningi laga um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 

21/1991. Í úrskurði yfirskattanefndar (hér eftir verður skammstöfunin YSKN 

notuð yfir yfirskattanefnd) í máli nr. 303/2010 var álitamál hvort  

fjármálafyrirtæki í slitameðferð hefði stöðu þrotabús í skattalegu tilliti, en 

málið varðaði heimild til samsköttunar skv. 1. mgr. 55. gr. tsl. Yfirskattanefnd 

komst að þeirri niðurstöðu að ekki kæmi til álita að telja lögaðila sem nyti 

sjálfstæðrar skattaðildar á grundvelli 1. mgr. 2. gr. tsl. til þrotabús í skilningi 5. 

tl. 1. mgr. sömu lagagreinar, fyrr en gengið hafði úrskurður héraðsdómara um 

að bú viðkomandi yrði tekið til gjaldþrotaskipta. Yrði þá fyrst til sjálfstæð 

lögpersóna, þ.e. þrotabú sem tæki við réttindum og skyldum þrotamanns. 

Yfirskattanefnd sagði m.a. að þótt ýmsum ákvæðum gþl. yrði beitt um 

slitameðferð fjármálafyrirtækis giltu ýmis veigamikil frávik frá reglum 

gjaldþrotaskiptalaga við slitameðferðina. Nefndi hún að dómsúrskurður um 

að fjármálafyrirtæki sé tekið til slita leiði ekki sjálfkrafa til þess að kröfur á 

hendur því falli í gjalddaga, sbr. 1. mgr. 102. gr. laga um fjármálafyrirtæki, 

sbr. hins vegar ákvæði 1. mgr. 99. gr. gþl. Þá benti hún á að reglur um lok 

slitameðferðar fjármálafyrirtækis séu að verulegu leyti frábrugðnar reglum um 

lok gjaldþrotaskipta. Varð niðurstaða yfirskattanefndar sú að þótt 

fjármálafyrirtæki væri í slitameðferð leiddi það ekki eitt og sér til þess að 

skilyrði samsköttunar skv. þágildandi 1. mgr. 55. gr. tsl. væru ekki uppfyllt. 

Eftir að úrskurður yfirskattanefndar féll voru gerðar breytingar á 1. mgr. 

55. gr. tsl. en með þeim var girt fyrir samsköttun með félagi sem sótti 

slitameðferð skv. fmfl. eða hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta, sbr. 8. gr. laga 

                                                        
4
 Sama heimild: bls. 3771. 
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nr. 165/2010. Voru breytingarnar m.a. rökstuddar með því að eftir að 

gjaldþrotaskipti eða slitameðferð hefði átt sér stað hefði orðið sú breyting á 

eignarhaldi og forræði hlutafélags að forsendur fyrir samsköttun með 

sjálfstætt starfandi hlutafélagi væru ekki taldar vera til staðar, sbr. 2. málsl. 8. 

tölul. 31. gr. tsl.5 Á þessar lagabreytingar reyndi síðan í Hrd. 2. júní 2016 

(531/2015) en þar var m.a. deilt um stjórnskipulegt gildi 8. gr. laga nr. 

165/2010. Héraðsdómur komst að því að með lagabreytingunni hefði 

slitameðferð fjámálafyrirtækis verið lögð að jöfnu við gjaldþrotaskipti í því 

tilfelli er varðar heimild til samsköttunar skv. 55. gr. tsl. Héraðsdómur komst 

síðan að þeirri niðurstöðu að fjármálafyrirtæki í slitameðferð eigi svo margt 

samnefnt með þrotabúi sem er undir gjaldþrotaskiptum að málefnalegt sé að 

láta sömu reglur gilda um þau sem girða fyrir möguleika þeirra til 

samsköttunar með dótturfélögum. Ekki reyndi frekar á þetta álitaefni fyrir 

Hæstarétti, en þar komu önnur atriði til skoðunar. (Dómurinn verður reifaður 

ítarlegar hér að neðan). 

2.2.2 Fjármálafyrirtæki sem héraðsdómur hefur úrskurðað að skuli tekin til 
gjaldþrotaskipta  

Með áðurnefndri 18. gr. laga nr. 139/2013 var skattskyldan einnig látin ná til 

fjármálafyrirtækja sem höfðu verið úrskurðuð til að sæta gjaldþrotameðferð 

og er mælt fyrir um skattskylduna í 3. málslið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2010. 

Um þennan skattaðila gilda reglur gþl., en samkvæmt þeim lögum hefur 

dómsúrskurður um að aðili skuli tekinn til gjaldþrotaskipta það í för með sér 

fyrir aðilann að hann verður ekki aðeins sviptur umráðarétti yfir eignum sínum 

og öðrum réttindum í öllum meginatriðum, heldur eignarrétti sínum á þeim en 

öll réttindin flytjast í hendur þrotabús sem er kennt að nafni til við hinn 

gjaldþrota aðila. 6  Áður hefur verið fjallað um þann mun sem er á 

fjármálafyrirtækjum sem sæta slitameðferð og aðila sem teknir eru til 

gjaldþrotaskipta en það hefur verið talið að um þessa aðila gildi um margt 

sömu reglur en þó með nokkrum veigamiklum frávikum. Hefur þetta leitt til 

þess að í einhverjum tilfellum hefur verið talið rétt að gera greinarmun á 

fjármálafyrirtækjum í slitameðferð, sbr. úrskurð YSKN 303/2010.  

                                                        
5
 Þskj. 600, 139. löggjafarþing 2010-11 bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 

6
 Ása Ólafsdóttir: Handbók Gjaldþrotaskipti o.fl., bls. 106. 
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Það sem skiptir máli við þessa umfjöllun er hvort þessi mismunur hafi 

einhver áhrif á það álitaefni sem hér er fjallað um, þ.e. hvort hinn sérstaki 

skattur á fjámálafyrirtæki standist áskilnað stjórnarskrárinnar um málefnalega 

skattlagningu. Getur þessi mismunur t.d. leitt til þess að álitaefnið horfi 

mismunandi við eftir því hvort um sé að ræða aðila í slita- eða 

gjaldþrotameðferð og getur það leitt til þess að fjalla verði sérstaklega um 

hvorn aðilann. Sá háttur verður þó hafður á að umfjöllunin eigi við báða aðila 

nema annað verði sérstaklega tekið fram. 

2.2.3 Skuldir fjármálafyrirtækja sem eru í slitameðferð, skattstofninn á föllnu 
bankana 

Skattstofn bankaskattsins er heildarskuldir skattskylds aðila en í 4. mgr. 3. gr. 

laga nr. 155/2010, sbr. 19. gr. laga nr. 139/2013, er að finna sérreglu 

varðandi þá aðila sem sæta slitameðferð eða hafa verið teknir til 

gjaldþrotaskipta en þar segir að skattstofn þeirra sé samtala viðurkenndra 

krafna umfram 50 milljarða kr. í bú hans í lok ársins á undan álagningarári. 

Með orðunum „samtala viðurkenndra krafna“ er átt við samtölu þeirra krafna 

sem hafa verið viðurkenndar af slitastjórn og teljast endanlega samþykktar og 

þeirra krafna sem ágreiningur var um en hafa verið viðurkenndar með 

endanlegum dómi. Þá var miðað við að ekki væri gerður greinarmunur á 

kröfum eftir stöðu þeirra í réttindaröð.7  

Með því að breikka skattstofninn þannig að hann náði einnig til föllnu 

viðskiptabankanna var ljóst að skattstofninn myndi hækka um þúsundir 

milljarða króna. 8  Þá var með 21. gr. laga nr. 139/2013 bætt við lög nr. 

155/2010 ákvæði 6. gr. a. sem mælti fyrir um að skattkrafa á grundvelli 

laganna skyldi njóta rétthæðar skv. 3. tölul. 110. gr. gþl. við slitameðferð eða 

gjaldþrotaskipti sama aðila. Með því var tryggt að krafan gengi framar 

almennum kröfum í bú föllnu bankanna.  

2.2.4 Lok skattskyldu slita- og þrotabúa fjármálafyrirtækja 

Lok skattskyldu á þá aðila sem skattskyldir eru skv. 3. málsl. 1. mgr. 2. gr. 

bsl. var upphaflega miðuð við lok slita- eða gjaldþrotameðferðar, sbr. 

                                                        
7
 Þskj. 143, 143. lögþ. 2013-2014, bls. 3. 

8
 Þskj. 2, 143. lögþ. 2013-14 bls. 9. 
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bindandi álit ríkisskattstjóra nr. 10/15 en um lok slitameðferðar er fjallað í 

103. gr. a. í fmfl. og eru reglurnar um slitalokin breytilegar eftir því hvort eignir 

fjármálafyrirtækis nægi til greiðslu allra viðurkenndra krafna eður ei. Ef eignir 

nægja ekki fyrir greiðslu allra viðurkenndra krafna er gert ráð fyrir því að 

skiptum skuli annaðhvort lokið með gerð nauðasamnings, sbr. 3. mgr., eða 

þá að fjármálafyrirtækið er tekið til gjaldþrotaskipta, sbr. 6. mgr. 103. gr. a. 

fmfl. Ef farin yrði sú leið að taka búið til gjaldþrotaskipta myndi skattskyldu 

ekki ljúka fyrr en gjaldþrotaskiptum væri að fullu lokið, enda mælt fyrir um í 

bsl. að fjármálafyrirtæki sem héraðsdómur hefur úrskurðað að skuli tekið til 

gjaldþrotaskipta skuli vera skattskyldur aðili samkvæmt lögunum.  

Í áætlunum stjórnvalda um losun fjármagnshafta var miðað við að slitabú 

hinna föllnu fjármálafyrirtækja, sem falla undir skattskyldusvið laga um 

stöðugleikaskatt, nr. 60/2015, yrðu leyst undan skattskyldu bsl. Þessi áform 

þóttu ekki endurspeglast í orðalagi 2. gr. bsl. og var því ákveðið að kveða 

skýrlega á um að skattskylda þessara aðili myndi falla niður að fenginni 

endanlegri staðfestingu dómstóla á nauðasamningi og var það gert með 3. 

gr. laga nr. 107/2015.9 Var því bætt við undanþáguákvæði í b-lið 2. mgr. 2. 

gr. bsl. sem mælti fyrir um að þeir lögaðilar væru undanþegnir skattskyldu, 

sem áður störfuðu sem viðskiptabankar eða sparisjóðir, sbr. 4. gr. fmfl., en 

hafa fengið frumvarp að nauðasamningi samþykkt á fundi sem boðaður hefur 

verið í samræmi við ákvæði fmfl og lagt fram skriflega kröfu um staðfestingu 

nauðasamnings fyrir héraðsdómara skv. IX. kafla gþl. 

  

                                                        
9
 Þskj. 175, 145. lögþ. 2015-16 bls. 3. 
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3 Málefnaleg skattlagning / almennur efnislegur mælikvarði        

3.1 Fræðileg skilgreining á skattahugtakinu (almennur 
efnislegurmælikvarði hluti af þeirri skilgreiningu)  

Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið skattur með eftirfarandi hætti: „Skattur er 

greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða 

lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun 

ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds 

endurgjalds frá hinu opinbera.“ 10  Þessi skilgreining hefur ekki aðeins 

fræðilegt gildi heldur er hún einnig gerð til þess að greina á milli skatta og 

annars konar takmarkana á eignarrétti sem þjóðfélagsþegnar kunna að sæta 

af hálfu löggjafans. Fyrst og fremst ber að nefna aðgreiningu skatta frá 

eignarnámi.  

Í þessari umfjöllun verður einkum leitast við að afmarka hinn almenna og 

efnislega mælikvarða sem skattahugtakið gerir ráð fyrir.  

3.2 Hvernig hefur hinn málefnalegi mælikvarði komið fram í 
réttarframkvæmd? (atriði sem varða málefnalega skattlagningu og 
setja löggjafanum mörk) 

Skilgreining á hinum almenna mælikvarða hefur að einhverju leyti verið á 

reiki, ekki hvað varðar inntak skattahugtaksins heldur er oft blæbrigðamunur 

á því hvernig þetta hugtaksatriði er orðað. Þetta hefur t.d. verið orðað þannig 

að skattahugtakið setji skattlagningarvaldi löggjafans þau takmörk að skatta 

verði að leggja á eftir almennum og efnislegum mælikvarða og vissri 

jafnræðisreglu.11 Í Hrd. 1965, bls. 424, komst Hæstiréttur svo að orði að 

almenni löggjafinn hefði „tvímælalausan stjórnskipulegan rétt til að leggja á 

þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir málefnalegum og 

reglubundnum sjónarmiðum og svo til, þá er sérstök efni eru til, að skattgilda 

tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og málefnalegan hátt til sérstakra og 

jafnvel hvers konar þjóðfélagsþarfa.“ 

Í Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) fer svo fram allítarleg fræðileg umfjöllun 

um skattlagningu og þau takmörk skattlagningarvaldsins sem leiða af 

stjórnarskránni. Hæstiréttur segir síðan að fyrirmæli stjórnarskrárinnar um 

                                                        
10

 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti,  bls. 2. 
11

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 557. 
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vernd eignarréttar og jafnræðisreglu setji skattlagningarvaldi löggjafans þau 

mörk að leggja beri skatta á eftir almennum efnislegum mælikvarða þar sem 

gæta verður jafnræðis gagnvart skattborgurum eftir því sem unnt er. Þetta 

hugtaksatriði skattahugtaksins hefur einnig verið orðað sem svo að 

skattlagning verði að vera lögð á eftir málefnalegum mælikvarða eða til að 

skattlagning fái staðist verði hún að vera málefnaleg.12 Verður hér ýmist talað 

um almennan efnislegan eða málefnalegan mælikvarða eða málefnalega 

skattlagningu.  

Önnur atriði skattahugtaksins sem ekki varða hinn málefnalega 

mælikvarða verða ekki til skoðunar fyrir utan það atriði að skattar verða lagðir 

á tiltekna hópa einstaklinga eða lögaðila. Er þetta hugtaksatriði náskylt því að 

skattar verði að vera lagðir á eftir almennum mælikvarða og að gættri 

jafnræðisreglu og hefur það tíðkast í fræðaumfjöllun um skattahugtakið að 

fjalla samfellt um þessi hugtaksatriði.  

3.3 Á hvaða lagaákvæðum hvílir reglan um málefnalega 
skattlagningu? 

Í stjórnarskránni er gert ráð fyrir skattlagningu, sbr. 40. og 77. gr., enda er 

ljóst að ekkert ríki getur staðist án tekjuöflunar í einni eða annari mynd og því 

liggur það í hlutarins eðli að skatta og önnur opinber gjöld verður að greiða.13 

Þessi áðurnefndu ákvæði mæla þó ekki fyrir um annað en að ekki megi 

leggja skatt á nema með lögum, sbr. 40. og 77. gr., og að ekki skuli fela 

stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða 

afnema hann, sbr. 1. mgr. 77. gr., en 2. mgr. 77. gr. mælir síðan fyrir banni á 

afturvirkni skattalaga. Inntak skattahugtaksins kemur hins vegar ekki fram og 

í raun eru engin ákvæði stjórnarskrárinnar sem binda hendur löggjafans 

berum orðum er kemur að skattlagningarvaldinu, að frátöldu banni við 

afturvirkni skattalaga. Þau takmörk á skattlagningarvaldi löggjafans leiða hins 

vegar af öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar, þá einkum 1. mgr. 72. gr. sem 

mælir fyrir um friðhelgi eignarréttarins og jafnræðisreglunni sem kemur fram í 

65. gr. Hliðstæð ákvæði er svo að finna í 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka við 

                                                        
12

 Gylfi Knudsen talar um málefnalegan mælikvarða í grein sinni:  
Ættarmark Álögunnar, bls. 326. 
13

 Gunnar G. Schram,bls. 556 
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Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE) og 14. gr. sáttmálans, sbr. lög 

nr. 62/1994.  

Nánar verður vikið að því hvernig ofangreind lagaákvæði hafa sett 

skattlagningarvaldi löggjafans skorður í kafla 3. Hins vegar verður ekki komist 

hjá því að fjalla um það svigrúm sem löggjafanum hefur verið veitt þegar 

kemur að því að ákveða hvaða atriði eigi að ráða skattlagningu. Hafa 

sjónarmið um að játa verði löggjafanum verulegt svigrúm til að ákvarða 

hvernig skattlagningu sé háttað gengið eins og rauður þráður í gegnum 

umfjöllun um hvort skattlagning standist stjórnarskrá, hvort sem það er í 

fræðilegri umfjöllun eða í réttarframkvæmd. Þetta mikla svigrúm löggjafans 

kemur fram með berum orðum, t.d. í dómum Hæstaréttar í Hrd. 1987, bls. 

1008, Hrd. 6. desember 2012 (153/2012). og Hrd.(726/2013). Auk þess má 

nefna niðurstöður Hæstaréttar í Hrd. 1958, bls. 753, Hrd. 1965, bls. 424 og 

Hrd. 3. nóvember (705/2010), þar sem ekki er vísað beinlínis til hins víðtæka 

svigrúms löggjafans en dómarnir bera þess skýrlega merki. Ástæða er til að 

líta til þess hvers vegna löggjafanum eru veittar svo frjálsar hendur í þessum 

efnum. 

Það er rótgróin stjórnskipunarvenja að íslenskir dómstólar hafi 

úrskurðarvald um hvort lög séu efnislega andstæð stjórnarskrá einkum 

mannréttindakafla hennar. Það hefur hins vegar verið eitt af umfangsmestu 

og umdeildustu viðfangsefnum stjórnskipunarréttar að skera úr um umfang 

þessa valds.14 Ekki gefst rými til að rekja slík sjónarmið í löngu máli en hér 

verður þó vikið að sjónarmiðum sem varða endurskoðunarvald dómstóla á 

skattalögum.  

Það hefur verið nefnt að erfitt sé að gera skattareglur svo úr garði að þær 

séu í senn skýrar og auðveldar í framkvæmd en um leið komi þær réttlátlega 

niður. Getur verið viss togstreita milli hagkvæmnis- og skýrleikasjónarmiða 

annars vegar og sanngirnis- og réttlætissjónarmiða hins vegar og því sé 

eðlilegt að löggjafinn hafi allfrjálsar hendur þegar kemur að skattlagningu.15  

Þá hefur verið nefnt að endurskoðunarvald dómstóla sé misstrangt eftir 

því hvaða mannréttindi eigi í hlut og löggjafinn hafi einmitt meira svigrúm við 

setningu laga á sviðum sem stefna að ákveðnum efnahagsmarkmiðum og 

                                                        
14

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 58. 
15

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám bls. 141. 
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fela í sér takmarkanir á eignarréttindum (eins og skattlagning), heldur en 

þegar um ræðir lagaheimildir til að svipta mann frelsi eða um ræðir réttindi 

sem eru nátengd viðgangi lýðræðisins.16 Í raun hafa verið sjónarmið um að 

dómstólar eigi að fara varlega í að taka fram fyrir hendur löggjafans þegar um 

er að ræða ráðstafanir til lausnar veigamiklum þjóðfélagsvanda, fyrst og 

fremst á sviði efnahagsmála.17 Eins og íslensk dómaframkvæmd ber merki 

um fara dómstólar varlega í það að taka fram fyrir hendur löggjafans þegar 

kemur að því að skera úr um hvort skattlagning samræmist stjórnarskrá. Þó 

að t.d. sé talað um að skattlagning verði að vera lögð á eftir málefnalegum og 

eðlisrökréttum sjónarmiðum er enginn vafi á að löggjafinn hafi svigrúm til að 

skera úr, hvenær skattlagning sé málefnaleg eða eðlisrökrétt.18 

Þessi sjónarmið eru þó ekki óumdeild og hafa komið fram rök um að 

löggjafanum sé veitt of mikið svigrúm í þessum efnum. Hefur verið bent á að 

dómstólum sé stjórnskipulega rétt og skylt að fjalla um hvort almenn lög brjóti 

að efni til í bága við stjórnarskrána og því sé erfitt að skilja, hví 

löggjafarvaldið fái að leika svo lausum hala í meðferð skattlagningarvalds 

sem raun ber vitni.19 Þá hefur því einnig verið haldið fram að tregða dómstóla 

við að setja löggjafanum mörk þegar kemur að skattlagningu stafi af því að 

„allveruleg tímabundin röskun“ gæti leitt af því að dæma skatta ólögmæta 

gagnvart stjórnarskrá og er m.a. vísað til stóreignarskattsdómsins frá 1958. 

Dómstólar séu líklegri til að grípa fram fyrir hendur löggjafans þegar litlir 

hagsmunir eru í húfi.20  

Hvað sem mismunandi sjónarmiðum um umfang endurskoðunarvalds 

dómstóla og skattalögum líður er morgunljóst að dómstólar hafa játað 

löggjafanum töluvert svigrúm í þessum efnum og verður því ávallt að hafa 

það í huga þegar skorið er úr því hvort skattareglur samræmist stjórnarskrá. 

 

 

                                                        
16

 Björg Thorarensen: bls. 62 og 65. 
17

 Gaukur Jörundsson: bls. 142. 
18

 Gaukur Jörundsson: bls. 141. 
19

 Gylfi Knudsen: Ættarmark álögunnar, bls. 340. 
20

 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um viðhorf við skýringar á mannréttindaákvæðum 
stjórnarskrár, bls. 145-147. 



18 

4 Hvert er inntak málefnalegrar skattlagningar – stenst 
skattlagning laga nr. 139/2013 þennan áskilnað? 

Eins og áður hefur komið fram verður skattur aðeins lagður á eftir almennum 

og efnislegum (eða málefnalegum) mælikvarða og verður honum að vera 

beint að tilteknum hópi einstaklinga eða lögaðila. Leiðir þetta af jafnræðis- og 

eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar og sams konar ákvæðum 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Þessi skilgreining ein og sér segir þó í raun 

lítið um hvert raunverulegt inntak þessa hugtaksatriðis er og veitir ekki 

nægjanlegar vísbendingar um hvaða efnislegu mörk hugtaksatriðið setur 

skattlagningarvaldi löggjafans. Verður því í þessum kafla leitast við að skýra 

nánar hvað felst í sjónarmiðum um málefnalega skattlagningu og verður 

umfjölluninni skipt eftir þeim atriðum sem horft hefur verið til í 

réttarframkvæmd og fræðiskrifum. Því næst verða þessar niðurstöður 

heimfærðar yfir á þær skattareglur bsl. sem mæla fyrir um skattskyldu 

fjármálafyrirtækja í slitameðferð og leitast við að skera úr um hvort þessar 

skattareglur bsl. samræmist þeim áskilnaði að skattlagning verði að vera 

málefnaleg.  

4.1 Tekjur eða eignir eins aðila gerðar að skattandlagi hjá öðrum.  

Á slíka skattlagningu hefur reynt fyrir Hæstarétti með mismunandi útkomum. 

Erfitt er að komast að eindreginni niðurstöðu varðandi slíka skattlagningu 

þegar þessir dómar eru skoðaðir. Það hefur þó verið talið að stjórnskipulegt 

gildi slíkra skattareglna sé vafasamt.21  

Það hefur verið talin meginregla við skattlagningu að gjaldhæfi (eða 

gjaldþol) eigi að ráða skattheimtu en í því felst að sá sem er skattlagður 

svarar sem mest til þess aðila, sem í reynd ráðstafar hinum skattlögðu 

verðmætum.22 Má því álykta að sjónarmið um að eign eins aðila verði ekki 

gerð að skattandlagi annars byggi að stórum hluta á því að órökrétt sé að 

skattskylda hvíli á aðila vegna eignar eða verðmæta sem hann hefur engin 

raunveruleg eða takmörkuð ráðstöfunaréttindi yfir. Nokkurt tillit hefur verið 

tekið til slíkra sjónarmiða í skattalöggjöf en þó fer því fjarri að slíkri reglu sé 

                                                        
21

 Gylfi Knudsen: Ættarmark álögunnar bls. 328. 
22

 Gylfi Knudsen: Skattlagning Hjóna og Sambýlisfólks, bls. 298. 
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alveg fylgt enda hefur hún ekki talist neitt hugtaksatriði eða ófrávíkjanleg 

meginregla varðandi skatta.23  

Dómstólar hafa þó talið skattareglu andstæða stjórnarskrá með vísan til 

þessara sjónarmiða. 

Hrd. 1959, bls. 759. Hér reyndi á hinn svo kallaða stóreignarskatt. Í lögum nr. 
44/1957 var ákvæði sem mælti fyrir um að fyrirframgreiddur arfur sem hafði 
verið greiddur á árinu 1956 skyldi leggjast við eign þess, sem innti arfinn af 
hendi og arfleifandi skyldi því greiða stóreignarskatt af arfinum. Maður nokkur 
hafði afhent syni sínum tiltekna fasteign sem fyrirframgreiddan arf. Í samræmi 
við lagaákvæðið var honum gert að greiða skatt vegna fasteignarinnar. Dómur 
bæjarþings Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu sem síðar var staðfest í 
Hæstarétti að slík skattlagning bryti í bága gegn 67. gr. (72. gr.) stjórnarskrár. 
Var talið að verið væri að gera lögmæta eign erfingjans að skattandlagi annars 
manns (arfleifanda) og slík eignatilfærsla væri óheimil skv. 67. gr. 
stjórnarskrárinnar enda hafi ekki verið sýnt fram á að arfleiðslan hafi verið gerð 
í þeim tilgangi að skjóta eignum undan skatti. Þá kom m.a. fram í dómi 
undirréttar að ekki væri séð að umrædd afhending fasteignarinnar hafi verið 
bundin einhverjum skilyrðum og því hafi fasteignin orðið að kvaðalausri eign 
arftakans.  

 

Í dómnum kemur hins vegar ekki nákvæmlega fram hvað valdi því að 

eignatilfærslan samrýmist ekki eignarréttarákvæðinu. Það er því ekki skýrt að 

fullu hver rökin á bak við þessa meginreglu eru, önnur en að skattlagningin 

brjóti gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Vísbendingar um rökin á 

bak við regluna er þó hægt að finna við lestur dómsins því héraðsdómur sagði 

jafnframt að ekki væri séð að arfgreiðslan væri bundin einhverjum skilmálum 

af hálfu arfsalans og því hafi umrædd fasteign orðið að kvaðalausri eign 

arftakans. Í þessu samhengi er fróðlegt að sjá orð minni hluta Hæstaréttar í 

Hrd. 1987, bls. 1008, en þar er m.a. bent á að skattgreiðandi hafi engan 

ráðstöfunarrétt yfir hinni skattlögðu eign.  

Í ofangreindu máli taldi Hæstiréttur að ekki væri vafi á því hvort í raun væri 

verið að gera lögmæta eign eins aðila að skattandlagi annars. Í öðrum 

tilvikum hefur þó verið meiri vafi um það hvort skattlagningin hafi í raun leitt til 

þess að eign eða tekjur eins aðila væru gerðar að skattandlagi annars. 

 Í lögum nr. 22 frá 1950 var mælt fyrir um að hlutafélög og samvinnufélög 

skyldu annast greiðslu á stóreignarskatti þeim sem eigendum eða hluthöfum 

félagsins bar að greiða vegna eignar þeirra í félögunum, þar með talinni 

hlutafjár- og stofnfjáreign. Útreikningur á þeirri fjárhæð sem félögunum bar að 

                                                        
23

 Gylfi Knudsen: Skattskylda lögaðila, bls. 1. 
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greiða var fundinn með því að fyrst var fundið út hvað einstaklingi (sem var 

eigandi eða hluthafi í félaginu) bar að greiða af nettóeign sinni, annarri en 

eign í félagi. Mismunurinn á þeirri fjárhæð og heildarskattfjárhæð skyldi síðan 

greidd af félaginu. Þessi tilhögun á skattheimtu gat leitt til þess að efnahagur 

hluthafa og félagsmanna gat skipt talsverðu máli um fjárhæð skattgreiðslu 

þeirrar, sem félögin þurftu að inna af hendi. Í Hrd. 1953, bls. 142, reyndi á 

hvort slík skattheimta samræmdist þágildandi eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar og taldi einn gjaldandi skattsins að þessi skattheimta gæti 

leitt til mismununar þar sem fjárhæð skatts eða skattskylda félaga sem eins 

stæðu fjárhagslega gæti ráðist af mestu eftir efnahag þátttakendanna í 

félögunum. Stefndi tók m.a. fram að eign eins aðila hafi verið notuð til að 

skattleggja eign annars aðila. Hæstiréttur féllst ekki á að skattheimta þessi 

færi gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og vísaði til þess að 

mismunun félaganna væri ekki slík að hún bryti gegn stjórnarskrá. Í dómnum 

er hins vegar ekki tekið beint á því atriði hvort sú tilhögun við skattlagningu 

að gera félögunum að greiða stóreignarskatt félagsmanna sinna sé í raun 

skattlagning á aðila vegna eignar annars aðila heldur virðast álitamál 

varðandi jafnræði ráða niðurstöðu Hæstaréttar og héraðsdóms í málinu en 

héraðsdómur taldi skattlagninguna ekki brjóta í bága við stórnarskrá. 

 

Hrd. 1958, bls. 753. Hér reyndi á lög nr. 44/1957 en þar var tilhögun á 
skattgreiðslu með svipuðum hætti og í lögum nr. 22/1950 þ.e. að félög skyldu 
annast greiðslu á skatt vegna eigna félagsmanna eða hluthafa í félaginu. Þó 
með þeirri breytingu að samkvæmt seinni lögunum höfðu félögin rétt til þess að 
endurkrefja félagsmenn eða hluthafa um þær skattupphæðir sem þeir þurfa að 
greiða vegna eignar þeirra í félögunum. Skatturinn var reiknaður þannig út að 
hreinum eignum félaga, reiknuðum samkvæmt ákvæðum laga nr. 44/1957 var 
skipt niður á eigendur félaganna í réttu hlutfalli við hlutafjár- og stofnfjáreign 
þeirra hvers um sig og töldust þær eignir með öðrum eignum einstaklinga við 
skattálagningu.  
Bæði Hæstiréttur og undirdómur töldu að lögin bæri að skýra þannig að 
skatturinn væri í raun lagður á einstaklinga, en ekki félögin sjálf. Gjaldandi 
skattsins hélt fram þeirri málsástæðu að verið væri að skipta eignum 
hlutafélaga niður á hluthafana og með þeim hætti væri verið að nota eign eins 
aðila, hlutafélagsins, sem gjaldstofn fyrir skattgjaldi annars aðila, hluthafans. 
Héraðsdómur taldi skattareglurnar ekki ganga svo langt en taldi hins vegar að 
skattstofninn væri ekki rétt metinn til verðs og taldi að miða ætti við sannvirði 
skattstofnsins  
Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna hans.  
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Þá vaknar sú spurning hvort skattlagningin sem deilt var um í máli 

Hæstaréttar frá 1953, bls. 142, samræmist þessu sjónarmiði. Eins og kemur 

fram hjá héraðsdómi þá gat sú tilhögun að gera félögum að greiða 

stóreignarskatt þann sem lagður var á félagsmenn leitt til þess að skattskylda 

réðist að miklu leyti af fjárhag félagsmanna frekar en félaganna sjálfra. 

Orsakast sú staða af því að því eignameiri sem félagsmenn voru því meiri 

líkur voru á því að félögin þyrftu að taka þátt í skattgreiðslu félagsmanna. Þó 

að einn greiðandi skattsins sem var hlutafélag véfengdi að hann samræmdist 

stjórnarskrá og vísaði m.a. til þess að „eign eins aðila væri notuð til að 

skattleggja eign annars aðila“ þá tók hvorki Hæstiréttur eða héraðsdómur 

(undirréttur) beinlínis afstöðu til þessa atriðis. Héraðsdómur viðurkenndi þó að 

álagningu og greiðsluskyldu skatthluta samvinnufélaga og hlutafélaga væri 

hagað með óvenjulegum hætti, en taldi með vísan til heildarákvæða laganna 

um stóreignarskattinn, markmiða þeirra og sérstaks eðlis greiðsluskyldu 

félaganna, að reglurnar um greiðsluskyldu félaganna færu ekki í bága við 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Niðurstaða Hæstaréttar réðst hins 

vegar af því að hann taldi greiðsluskylduna ekki leiða til mismununar sem bryti 

gegn stjórnarskrá. Þegar dómurinn er lesinn virðist eins og dómstólar hafi 

skautað fram hjá álitaefninu um hvort eign eins aðila hafi verið gerð að 

skattandlagi annars og hvort það samræmist stjórnarskrá. Dómurinn féll áður 

en Hæstiréttur tók afstöðu til hins fyrirframgreidda arfs í málinu frá 1959 en í 

millitíðinni féll dómur Hæstaréttar frá 1958, bls. 753, þar sem álitaefni keimlíkt 

og nátengt því sem um var fjallað í Hrd. 1953, bls. 142, kom til skoðunar. Í 

þeim dómi tóku dómstólar heldur ekki beina afstöðu til álitamálsins um að 

eignir eins aðila væru gerðir að skattandlagi annars.  

Vissulega má spyrja hvort ekki hefði verið betra ef dómstólar hefðu tekið 

beina afstöðu til stjórnskipulegs gildis þess fyrirkomulags að greiðsluskylda 

hvíldi á félögum vegna skatta á eignum félagsmanna í félögunum sjálfum út 

frá því sjónarmiði að með þessari tilhögun væri verið að gera eign eins aðila 

að skattandlagi annars. Það verður þó að athuga að báðir dómarnir féllu áður 

en Hæstiréttur beitti reglunni í fyrsta skipti í Hrd. 1959, bls. 759. Í dómnum frá 

1953 var sérstaklega tilefni til þess að skoða lögmæti skattlagningarinnar þar 

sem ekki var um að ræða rétt félaganna til endurgreiðslu eins og var til staðar 

í dómnum frá 1959. Það leiddi til þess að skattskylda gat hvílt á félagi vegna 
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eigna félagsmanna. Þó að hagsmunir félaganna sjálfra og félagsmanna hafi á 

einhvern hátt getað verið samofin þá verður að telja að félögin hafi lítil áhrif   

getað haft á þau atriði sem réðu skattskyldu félagsmanna en voru félaginu 

sjálfu óviðkomandi. Áður hefur verið ályktað að leiða megi að því líkur að 

meginreglan um bann við því að gera eign eins að skattandlagi annars sé 

byggð á því sjónarmiði að sá sem verður krafinn um skatt af eign eða öðrum 

verðmætum verði a.m.k. að hafa einhver yfirráð yfir skattandlaginu og virðist 

skattlagning félaganna án réttar til endurgreiðslu illa samræmast þessu 

sjónarmiði. Þá verður heldur ekki séð að slík skattlagning hafi helgast af venju 

samanber orð Hæstaréttar og undirréttar um að þátttaka félaganna í 

skattgreiðslunni hafi farið fram með óvenjulegum hætti. En um lögmæti slíkrar 

skattlagningar á grundvelli venjuréttar verður fjallað hér á eftir.  

Í fræðiskrifum hefur lítið verið fjallað um þessar álagningarreglur 

stóreignarskattsins (sem komu til skoðunar í H 1952 og H 1958) en Gylfi 

Knudsen fjallar lítillega um þetta álitefni og lætur eftirfarandi orð nægja: „Í 

álagningarreglum stóreignarskatts samkvæmt lögum nr. 22/1950 og nr.  

44/1957 tvinnaðist saman á flókinn og óskýran hátt skattlagning á hluthafa og 

viðkomandi hlutafélög sbr. Hrd. 1953, bls. 142 og Hrd. 1958, bls. 753.“24 

Gaukur Jörundsson fjallar einnig lítillega um þetta álitaefni þar sem hann 

fjallar fyrst um ákvæði 7. gr. laga nr. 44/1957 þar sem mælt var fyrir um 

greiðsluskyldu félaga og rétt þeirra til að endurkrefja félagsmenn um þær 

skattaupphæðir sem félögin þurftu að greiða. Þá segir hann að ekki hafi reynt 

á stjórnskipulegt gildi þessara reglna þegar félögum var ekki heimilt að beita 

endurheimturétti eða endurheimta reyndist árangurslaus.25 Vegna þess hve 

álagningarreglur stóreignarskattslaganna sem hér var mælt um voru 

óvenjulegar og vegna þess að dómstólar tóku ekki beinlínis afstöðu til þess 

hvort álagningarreglurnar væru í samræmi við meginregluna um að eign eins 

aðila væri ekki gerð að skattandlagi annars verður að telja varhugavert að 

álykta að slíkar álagningarreglur samræmist stjórnarskrá. 

Þá ber að nefna álitamál sem varða „subjektíva“ skattskyldu eða hverjir 

teljist sjálfstæðir skattaðilar. Í 1. og 2. gr. tsl. er mælt fyrir um hverjir teljast 

skattskyldir aðilar og eru það einstaklingar, sbr. 1. gr., eða lögaðilar sem 
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 Gylfi Knudsen: Ættarmark álögunnar, bls. 328. 
25

 Gaukur Jörundsson: bls. 137-138. 
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upfylla tiltekin skilyrði, sbr. 2. gr. Það sjónarmið hefur komið fram að almennt 

ætti sjálfstæð skattskylda lögaðila minni samleið með sjónarmiðinu um að 

gjaldþol eigi að vera haft að leiðarljósi við ákvörðun skatta, heldur sé 

skattskylda manna betur í samræmi við þetta sjónarmið. Best væri því að 

skipta tekjum og eignum lögaðilans milli þeirra einstaklinga sem að honum 

standa og miða skiptingunni eftir því sem eðlilegast teldist. Slíkt gæti þó verið 

ógerningur í framkvæmd, sérstaklega þegar um fjölmennan félagsskap er að 

ræða.26  Því gera tsl. ráð fyrir sjálfstæðri skattskyldu lögaðila að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum. Tekjuskattslögin mæla t.d. fyrir um það í 3. mgr. 5. gr. 

að sé þess ekki óskað við skráningu samlagsfélags, samlagshlutafélags eða 

sameignarfélags að félagið sé sjálfstæður skattaðili eða félagið fullnægi ekki 

þeim skilyrðum sem þarf til að teljast sjálfstæður skattaðili þá skuli tekjum og 

eignum skipt milli félagsaðila í samræmi við félagssamning þeirra og þær 

skattlagðar með öðrum eignum og tekjum félagsaðilanna. Ef félagssamningur 

kveður ekki á um skiptingu eigna og tekna skal þeim skipt eftir 

eignarhlutföllum og ef eignarhlutföll eru ekki fyrir hendi eða þau eru óljós skal 

tekjum og eignum skipt jafnt milli félagsaðila. Í þessu ákvæði tsl. má segja að 

endurspeglist einhvers konar tilleitni löggjafans til að haga skattlagningu á 

þann hátt að hún taki tillit til gjaldþolssjónarmiða eins og kostur er. Hafi svo 

verið búið um hnútana við skráningu þeirra félagstegunda sem nefnd eru í 

ákvæðinu að ekki er kostur á að taka tillit til gjaldþolssjónarmiða við 

skattlagningu er eignum og tekjum af félaginu skipt jafnt á milli aðila og geta 

þá gjaldþolssjónarmið við skattlagningu verið í uppnámi. 

Í 1. tölul. 1. mgr. er mælt fyrir um að skráð hlutafélög og einkahlutafélög 

séu sjálfstæður skattaðili. Í Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) reyndi á hvort eign 

hlutafélags væri gerð að skattandlagi hluthafans með hinum svo kallaða 

auðlegðarskatti. 

 

Hrd. (726/2013). Með 24. gr. laga nr. 128/2009 var nýju ákvæði bætt við lög nr. 
90/2003 til bráðabigða, en þá var mælt fyrir um að auðlegðarskattur skyldi 
lagður tímabundið á framtalsskyldar eignir manna sem væru skattskyldir skv. 1. 
gr. og 4.-9. tölul. 3. gr. tekjuskattslaga. Samkvæmt b-lið ákvæðisins um 
ákvörðun auðlegðarskattsstofns skyldi miða verðmæti hlutabréfs við hlutdeild 
manns í skattalegu bókfærðu eigin fé hlutafélagsins. Með þessu fyrirkomulagi 
taldi gjaldandi að brotið væri gegn þeirri grundvallarreglu 72. gr. 

                                                        
26

 Gylfi Knudsen: Um skattlagningu sameignarfélaga, bls. 29. 
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stjórnarskrárinnar að lögmæt eign eins aðila væri gerð að skattandlagi við 
ákvörðun skatts annars aðila, en gjaldandinn taldi að með ákvæðinu væri hrein 
eign hlutafélagsins gerð að skattandlagi hjá hluthöfum þess. Um þessa 
málsástæðu sagði héraðsdómur: „Hlutur er brot af hlutafé hlutafélags eða 
einkahlutafélags sem hluthafi hefur heimild til að ráðstafa sem eign. Verðmæti 
þeirrar eignar tekur mið af verðmæti viðkomandi félags.“ Þá sagði dómurinn að 
ákvæðin mæltu fyrir um það hvernig meta skyldi eignir hluthafa en í þeim fælist 
ekki tilfærsla á eign frá einum aðila til annars eða að eign sé látin af hendi eins 
og mælt sé fyrir um í 72. gr. stjórnarskrárinnar. Því féllst dómurinn ekki á það  
með gjaldanda að með matsreglum b-liðar 24. gr. laga nr. 128/2009 væri verið 
gera lögmæta eign eins aðila að skattandlagi við ákvörðun skatts annars aðila, 
þannig að fari í bága við við eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar. 
Hæstiréttur hafnaði málsástæðu gjaldanda þar sem að hlutdeild manns í eign 
sem hann á með öðrum hefur um langa hríð verið lögð til grundvallar við 
álagningu eignarskatta en vísaði að öðru leyti til forsendna héraðsdóms.  

 

Í ofangreindum dómi má segja að komi fram viðurkenning á tilvist 

meginreglunnar um að lögmæt eign eins aðila verði ekki gerð að skattandlagi 

við ákvörðun skatts hjá öðrum. Hins vegar var talið að með skattareglum 

laganna um að miða verðmæti hlutabréfa við hlutdeild manns í skattalega 

bókfærðu eigin fé hlutafélags væri ekki verið að yfirfæra eignir eins skattaðila 

yfir á annan heldur væri hér um matsreglur til skatts að ræða. Hæstiréttur 

bendir einnig á að hlutdeild manns í eign sem hann á með öðrum hafi um 

langa tíð verið lögð til grundvallar við álagningu eignarskatta. Hér gæti 

Hæstiréttur t.d verið að vísa til eigna sem eru í sameign skattgreiðanda og 

annarra aðila. Í þessu samhengi má nefna eignarskatt á húsfélag en það 

hefur verið komist að þeirri niðurstöðu í skattaframkvæmd að húsfélag gæti 

ekki talist sjálfstæður skattaðili heldur yrði að telja sameign í fjölbýlishúsum 

eign hinna einstöku íbúa í umræddu fjölbýlishúsi samanber úrskurð YSKN nr. 

301/1997. Verður að telja að slík tilhögun á skattlagningu samræmist reglunni 

um að gjaldhæfi eigi að ráða skattlagningu. Byggist sú niðurstaða á því að 

sameigandi hefur allar þær eignarheimildir yfir sameigninni sem takmarkast 

aðeins vegna hagsmuna hinna sameigendanna, hér er því ekki um að ræða 

þá aðstöðu að eign eins aðila sé gerð að skattandlagi hjá aðila sem hafi í raun 

engin umráð yfir hinni skattlögðu eign.  

Í samræmi við það sem fram kemur hér að ofan er ljóst að örðugt getur 

verið að haga skattlagningu þannig að hún sé algerlega í samræmi við 

gjaldþolssjónarmið og algjöra fylgni við meginregluna um að ekki megi gera 

tekjur eða eignir eins að skattandlagi annars. Regluna um að ekki megi gera 
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eign eins aðila að skattandlagi annars má því ekki túlka þannig að skattandlag 

verði að vera í einkaeign skattgreiðanda og yfirráð eða hagsmunir annarra en 

þess sem er skattskyldur megi ekki á nokkurn hátt hafa áhrif á 

skattgreiðsluna.  

Þá hafa komið upp atvik þar sem að skattareglur hafa sannarlega haft í för 

með sér eignaryfirærslu en samt sem áður sé talið að um málefnalega 

skattlagningu sé að ræða. Hér ber fyrst og fremst að nefna samsköttun 

skattaðila. Samsköttun getur verið fólgin í því að tekjur eða eign eins aðila, 

sem ekki er sjálfstæður skattaðili, eru lagðar við tekjur eða eignir annars aðila 

sem ber formlega skattskyldu og hins vegar að tekjur eða eignir formlega 

sjálfstæðra skattaðila eru lagðar saman til skatts. 27  Sem dæmi um hina 

fyrrnefndu tegund af samsköttun má nefna samsköttun foreldra með barni 

undir 16 ára aldri, sbr. 1. mgr. 64. gr. tsl. Svipuð regla sem varðaði eignarskatt 

var til umfjöllunar í dómi Hæstaréttar frá 1987, bls. 1008. 

 

Hrd. 1987, bls. 1008. Samkvæmt þágildandi lögum um tekju- og eignarskatt 
voru eignir barns undir 16 ára aldri taldar sem eignir foreldra við 
skattlagningu. L átti tvær dætur undir 16 ára aldri sem höfðu erft tvær íbúðir 
eftir föður þeirra. Við álagningu eignarskatts á L voru þessar íbúðir taldar til 
eigna hennar. L höfðaði mál á hendur ríkinu og taldi að skattlagningin gæti 
ekki hvílt á áðurnefndu lagaákvæði þar sem að lögin brytu gegn stjórnarskrá, 
m.a gegn verndun eignarréttar. Meiri hluti Hæstiréttar féllst ekki á rök L. Um 
það hvort lögin færu gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar sagði 
Hæstiréttur að líta yrði til þeirra áhrifa sem ákvæði laga nr. 75/1981 hefðu á 
fjárhagslega stöðu skattþegns í heild og þess að ætla verður löggjafanum 
verulegt svigrúm til að ákveða hvaða atriði ráða skattlagningu og því gengi 
lagaákvæðið ekki gegn 67. gr. stjórnarskrár (nú 72.gr.). Þá tók meirihlutinn 
fram að í íslenskri skattalöggjöf hefðu um langan aldur tíðkast að meira eða 
minna leyti sérstakar reglur um tekju- og eignarskatt foreldra og barna þeirra 
á ómagaaldri.   
Einn dómari skilaði séráliti og taldi þetta fyrirkomulag ekki standast 
stjórnarskrá þar sem með þessu fyrirkomulagi var verið að gera einum manni 
að greiða skatt af eignum annars manns án þess að sá hinn fyrrnefndi hefði 
nokkurn ráðstöfunarrétt yfir téðri eign. Slík samsköttun mismunaði 
gjaldþegnum verulega og bryti gegn eignarréttarákvæðinu sem byggði á 
jafnræðisreglu. Þá taldi dómarinn skattlagninguna ekki geta réttlæst af 
sifjaréttarlegum ástæðum. 

  

Í Hæstaréttardóminum frá 1987 virðist Hæstiréttur rökstyðja lögmæti 

skattlagningarinnar meðal annars með því að sérstakar reglur um 

skattlagningu foreldra og barna hefðu tíðkast um langan aldur og hefðu því 

                                                        
27

 Gylfi Knudsen: Skattlagning hjóna og sambýlisfólks , bls. 297. 
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venjuhelgast. Ef einungis er horft til þessara forsendna mætti telja að 

Hæstiréttur teldi slíkt fyrirkomulag almennt ekki í samræmi við stjórnarskrá en 

gætu frávik þó réttlæst af lagahefð. Þessi niðurstaða virðist vera í samræmi 

við fyrri dóminn frá 1959 þar sem slík skattlagning var talin óheimil. Þá virðist 

niðurstaða Hæstaréttar í dóminum frá 1987 einnig grundvallast á því víða 

svigrúmi sem löggjafanum er ætlað til að ákvarða atriði sem ráða 

skattlagningu. Öllu óljósari eru rök meiri hlutans um að líta verði til þeirra 

áhrifa sem skattlagningin hafði á fjárhagsstöðu skattþegns í heild þar sem 

ekki virðist koma nákvæmlega fram hvað átt er við með þeim orðum. Hér gæti 

verið átt við að fjárhæð skattlagningarinnar hafi í umræddu tilfelli ekki orðið 

það mikil að hún ögraði eignarréttarákvæðinu.  

Sem dæmi um samsköttun tveggja sjálfstæðra skattaðila má nefna 

samsköttun á fjármagnstekjum hjóna sem mælt er fyrir um í 2. tölul. 1. mgr. 

62. gr. tsl. en þar segir að slíkar tekjur skuli taldar saman og skattlagðar hjá 

því hjóna sem hærri hefur launatekjur. Þetta fyrirkomulag var fyrst lögfest með 

lögum nr. 75/1981, sbr. lög nr. 40/1978, og hefur það haldist óbreytt í 

lögunum síðan. Ástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi er sú að örðugt taldist í 

framkvæmd að skipta slíkum tekjum milli hjóna eftir því hvort teldist eiga af 

eignarheildinni og sérsköttunarheimild gæti leitt til skattasniðgöngu.28  

Með vísan til þess sem fram kemur að ofan má teljast ljóst að samsköttun 

hjóna og barna á ómagaaldri hafi lengi tíðkast.29 Virðast slíkar skattareglur t.d. 

geta réttlæst af lagahefð, sbr. Hrd. 1987, bls. 1008, auk 

hagkvæmnissjónarmiða við skattheimtu, sbr. reglan um samsköttun hjóna á 

fjármagnstekjum. Þá hefur fjölskyldan verið talin sem efnahagsleg eining og 

því samræmist samsköttun hennar gjaldþolssjónarmiðum. 

Þó hefur verið talið að vegna þess að samsköttunarreglur fela ævinlega í 

sér að tekjur eða eignir eins séu gerðar að skattandlagi hjá öðrum beri að 

vera á varðbergi gagnvart slíkum skattareglum svo ekki fari gegn 

áskilnaðinum um málefnalega skattlagningu.30  

Af því sem fram kemur hér að ofan má álykta að það sé meginregla að 

ekki megi gera lögmæta eign eða tekjur eins aðila að skattandlagi annars. Þó 
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 Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 2577-2578. 
29

 Gylfi Knudsen: Ættarmark álögunnar, bls. 328 og Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 
137. 
30

 Gylfi Knudsen: Skattamál hjóna, bls. 297. 
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geta frávik frá þessari meginreglu helgast af lagahefð, samanber t.d. 

samsköttun hjóna og samsköttun barna á ómagaaldri og foreldra. Þá getur 

hlutdeild manns í eign sem hann á með öðrum verið lagt til grundvallar við 

álagningu eignarskatts auk þess sem ýmis álitamál geta komið upp við 

ákvörðun á því hverjir geta borið sjálfstæða skattskyldu. 

4.1.1 Bankaskatturinn og reglan um að tekjur eða eignir eins aðila verði ekki 
gerðar að skattandlagi annars 

Ef gengið er út frá því sem meginreglu að óheimilt sé að gera tekjur eins að 

skattandlagi annars, verður að skoða hvort bankaskatturinn samræmist 

þessari meginreglu. Þetta álitamál kemur til skoðunar þegar umfjöllun um 

bankaskattinn er annars vegar. Það fyrsta sem verður að líta til er að þrotabú 

hafa um langa tíð haft sjálfstæða skattskyldu eða allt frá lögum nr. 74/1921, 

um tekjuskatt og eignarskatt, og í núgildandi tsl. er mælt fyrir um sjálfstæða 

skattskyldu þrotabúa, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna. Verður því að teljast 

komin rótgróin lagahefð fyrir því að líta á þrotabú sem skattskylda einingu. 

Það er þó óhætt að segja að í tilfelli bankaskattsins sé staðan allsérstök 

varðandi þetta álitaefni. Leiðir það af því að skattandlagið er kröfur í 

fjármálafyrirtæki sem sætir slitameðferð eða hefur verið tekið til 

gjaldþrotaskipta. Kröfuréttindi í bú föllnu bankanna eru eign í merkingu 

stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. Hrd. 28. október 

2011 (340/2011). Í 4. mgr. 3. gr. bsl. segir síðan að skattstofn 

fjármálafyrirtækja í slita- eða gjaldþrotameðferð sé samtala viðurkenndra 

krafna umfram 50 milljarða í lok ársins á undan álagningarári. Það er því 

álitamál hvort beinlínis sé búið að gera lögvarða eign eins aðila, kröfuhafa, að 

skattandlagi hjá öðrum, fjámálafyrirtækinu.  

Ekki hefur reynt á þetta álitaefni varðandi hinn upprunalega bankaskatt 

sem einungis var lagður á starfandi fjármálafyrirtæki, sbr. 1. og 2. málslið 1. 

mgr. 2. gr. laga nr. 155/2010. Verður því að telja í þeim tilfellum að sú tilhögun 

að miða skattlagningu við skuldir brjóti ekki gegn meginreglunni um að eign 

eins aðila verði ekki gerð að skattandlagi annars. Vaknar þá sú spurning hvort 

einhver munur sé á því að skattleggja skuldir þeirra aðila sem sæta 

slitameðferð og þeirra aðila sem mælt er fyrir um í 1. og 2. málslið 2. gr. laga 

nr. 155/2010. Vissulega má halda því fram að þar sé stjórnarskrárvarin eign 
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kröfuhafans gerð að skattandlagi sem hinu starfandi fjármálafyrirtæki beri að 

greiða. Það verður hins vegar að segja að staða starfandi fjármálafyrirtækja 

og þeirra sem hafa verið tekin til slita- eða gjaldþrotameðferðar sé ólík. Í 

síðara nefnda tilfellinu er um að ræða aðila sem er í ferli sem lýtur reglum 

laga um gjaldþrotaskipti og ákvæðum XII. kafla laga um fjármálafyrirtæki en 

þær lagareglur sem um ræðir eiga það sameiginlegt að miða að því að öllum 

réttindum og eignum aðila verði ráðstafað á hinn hagstæðasta hátt til að hægt 

sé að gera upp við kröfuhafa. Um meðferð hagsmuna starfandi 

fjármálafyrirtækja gilda aðrar reglur. Það verður því að telja að þó að 

skattlagning á skuldir starfandi fjármálafyrirtækja sé ekki talin brjóta gegn 

meginreglunni, þá leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að skattlagning á þá aðila 

sem nefndir eru í 3. málslið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2010 samræmist 

þessari meginreglu og verður því að taka það til sjálfstæðrar athugunar.  

Þetta álitamál má nálgast út frá sjónarmiðum um að réttindi kröfuhafa séu 

gerð að skattandlagi annars aðila og með því sé brotið á lögvörðum 

hagsmunum kröfuhafa. Hér verður því að líta á rökin á bak við meginregluna 

um að gjaldþol eigi að ráða skattlagningu en þau eru, eins og áður segir, að 

hinir skattskyldu aðilar þurfi að svara sem næst til þeirra aðila sem í raun 

ráðstafa tekjum eða eignum. Í því samhengi er vert að nefna að þótt slitastjórn 

fari með yfirráð yfir hagsmunum fjármálafyrirtækis við slitameðferð, sbr. 4. 

mgr. 101. gr. fmfl., geta kröfuhafar með ýmsum hætti gætt hagsmuna sinna á 

svipaðan hátt og tíðkast við gjaldþrotaskipti og gert er ráð fyrir því að 

slitastjórn gefi kröfuhöfum kost á því að koma sjónarmiðum sínum að í ríkum 

mæli.31 Til dæmis ber slitastjórn að halda kröfuhafafundi í sama skyni og 

skiptastjóri heldur skiptafundi um bústjórn við gjaldþrotaskipti, sbr. 4. mgr. 

102. gr. og 3. mgr. 103. gr. fmfl. en þar er m.a. fjallað um viðurkenningu lýstra 

krafna á hendur fjármálafyrirtækinu. Þá skulu kröfuhöfum vera kynntar allar 

umtalsverðar ráðstafanir sem varða sölu eða ráðstöfun eigna eða annarra 

réttinda fjármálafyrirtækis á fundum sem slitastjórn boðar til með almennum 

hætti, sbr. 3. mgr. 103. gr. fmfl. Staða slitastjórnar er sambærileg stöðu 

skiptastjóra skv. gþl., sem leiðir til þess að kröfuhafafundur getur ekki gefið 

                                                        
31 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 3771. 



29 

slitastjórn fyrirmæli um ráðstafanir.32 Þrátt fyrir það geta kröfuhafar gætt réttar 

síns telji kröfuhafar að ráðstöfun slitastjórnar skaði hagsmuni þeirra.  

Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. laga um fjármálafyrirtæki skal leyst úr ágreiningi 

sem rís vegna ráðstöfunar slitastjórnar á hagsmunum fyrirtækis eftir 

fyrirmælum laga um gjaldþrotaskipti o.fl. Leiðir þetta til þess að ef kröfuhafar 

telja að slitastjórn í heild eða einstakir menn í henni sinni ekki skyldum sínum 

eða brjóti á þeim stendur þeim opið að neyta þeirra úrræða sem greinir í 76. 

gr. laga nr. 21/1991, þ.e. að bera sig upp við héraðsdómara með þeim hætti 

sem þar er greint. Gæti slíkt endað með því að héraðsdómari víki slitastjórn 

eða einstökum mönnum úr henni með úrskurði og skipi þá nýjan í hans eða 

þeirra stað.33 Þá geta kröfuhafar neytt þess úrræðis sem er mælt fyrir um í 3. 

mgr. 128. gr. gþl. sem getur endað með því að ágreiningur um ákvörðun eða 

ráðstöfun slitastjórnar verði beint til héraðsdómara.  

Það er því ljóst af framansögðu að þótt slitastjórn fari með yfirráð yfir 

hagsmunum fjármálafyrirtækis þá er ekki þar með sagt að kröfuhafar (sem 

eiga viðurkenndar kröfur) geti ekki gætt hagsmuna sinna. Auk þess má nefna 

að skattlagning tekna slitabúsins hjá kröfuhöfum væri að öllum líkindum 

ómöguleg vegna fjölda kröfuhafa. Þá breytir sú staðreynd að krafan sem er í 

eigu kröfuhafa sé á hendur fjármálafyrirtæki sem er í slitameðferð eða hefur 

verið tekið til gjaldþrotaskipta ekki því að kröfuhafinn hefur enn þá 

ráðstöfunarrétt yfir kröfunni sjálfri og hefur hann því þær heimildir sem 

almennt fylgja kröfuréttindum eins og t.d. til að selja kröfuna öðrum aðila. 

Þessi atriði sem nefnd eru hér að ofan um réttmæti sjálfstæðrar 

skattaðildar þrota- eða slitabúa, eiga fyrst og fremst við þegar um hefðbundin 

tekjuskatt er að ræða. Í tilfelli bankaskattsins er um að ræða skatt sem lagður 

er á skuldir slitabúa sem samanstanda nær eingöngu af kröfum í búið.  

Álitamál er því hvort skattlagning hjá kröfuhöfum eftir greiðslu krafna færi ekki 

betur saman við gjaldþolssjónarmið, eigi skattandlagið að vera eignir 

kröfuhafa á annað borð. Ljóst má telja að skattlagningin mun hafa áhrif á 

hagsmuni kröfuhafa þar sem skattlagningin gengur á eignir 

fjármálafyrirtækisins sem annars væri varið til greiðslu á kröfum kröfuhafa. Þá 

er tryggt að krafan sé framar almennum kröfum í réttindaröð, sbr. 6. gr. a. bsl. 

                                                        
32 Sama heimild: bls. 3771. 
33 Sama heimild: bls. 3771. 
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Það er því ljóst að skattlagningin mun ekki aðeins hafa áhrif á möguleika 

kröfuhafa á því að fá kröfur sínar efndar, heldur hafa hagsmunir annarra aðila 

veruleg áhrif á hugsanlegar efndir til kröfuhafa. Skattstofninn er nefnilega 

samanlagðar eignir margra kröfuhafa og ræðst af því hve mikið af 

viðurkenndum kröfum hefur verið lýst í búið, sbr. 4. mgr. 3. gr. bsl. Hér gæti 

því verið álitamál hvort ekki sé verulega vegið að gjaldþolssjónarmiðum með 

slíkri skattlagningu og þannig að skattareglur bsl. fari gegn reglunni um að 

ekki skuli gera eign eins aðila að skattandlagi annars. 

Á móti þessum sjónarmiðum hefur verið bent á að skattalegar skyldur 

fyrirtækja falla ekki niður við upphaf slita- eða gjaldþrotaskiptameðferðar. 

Slíkum aðilum er skylt að greiða tilfallandi skatta og gjöld og eru þeir 

skattskyldir skv. 1. mgr. 2. gr. tsl. og ber þeim að telja fram til skatts skv. 90. 

gr. sömu laga. Að minnsta kosti á meðan fyrirtæki bera skattalegar skyldur 

verða kröfuhafar að una álagningu nýrra skatta sem miðast við skattstofn eins 

og hann ákvarðast á hverjum tíma eftir að frumvarpið fær lagagildi. 34  Þá 

verður að benda á að gjaldþolssjónarmið hafa ekki verið talin ófrávíkjanleg 

hugtaksatriði við skattlagningu heldur hefur löggjafanum einmitt verið veitt 

víðtækt svigrúm til að ákveða hvað ræður skattlagningu í þessum efnum, sbr. 

Hrd. 1987, bls. 1008.  

4.2 Fjárhæð skatta 

Fræðimenn telja að skattheimtu séu sett einhver takmörk með tilliti til 

fjárhæðar skatta.35 Ef löggjafinn gengi of langt í skattheimtu þá gæti fremur  

verið um eignarnám að ræða, en samkvæmt skýrum ákvæðum 72. gr. 

stjórnarskrárinnar skal enginn sviptur eign nema fullt verð komi fyrir. Það er 

þó ekki hlaupið að því að finna hvar mörkin liggja. Í raun má slá því fram að 

ekki sé neitt eitt algilt svar við þessu álitaefni.  

Einhverjum viðmiðunarreglum hefur verið kastað fram í fræðilegri 

umfjöllun. Til dæmis hefur það talist standast ákvæði stjórnarskrár að 

samanlagður skattur á tekjur og eignir sé hærri en tekjufjárhæð nemi. Þó 

megi ekki ganga svo langt í beinum tekjuskatti að taka allar tekjur ofan við 

                                                        
34

 Þskj. 386, 143. lögþ. 2013-14, bls. 4. 
35

 Gylfi Knudsen: Ættarmark álögunnar, bls. 328. 
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eitthvert tiltekið hámark, t.d. að menn skyldu greiða í skatt allt það, sem þeir 

hefðu umfram eina milljón í mánaðartekjur.36 

 Þá ber að athuga að það er ekki skilyrði að skattar af eignum séu tengdir 

við tekjur, þ.e. að tekjur af eignunum dugi fyrir skattgreiðslu. Þessu til 

stuðnings má nefna að eignarskattar hafa ekki miðast við að tekjur af 

eignunum dugi fyrir skattgreiðslum, og algjörlega óarðbærar eignir voru 

skattlagðar fullum fetum.37 Í 17. gr. laga nr. 6/1935 var til að mynda tekið 

beint fram að eignir væru jafn skattskyldar, hvort sem þær gæfu af sér 

nokkrar tekjur eða eða engar. Í frumvarpi til laga nr. 74/1921, um tekjuskatt 

og eignarskatt, segir um álagningu eignarskatts að með honum væri lagður 

skattur á eignir, sem engar beinar tekjur gefa af sér nema nautnina af eign og 

notkun þeirra sem væru vottur um velmegun eigandans. Þá sagði einnig að 

ekki væri ástæða til að hlífa við skatti þeim eignum, sem varið er til ýmiss 

konar þæginda og munaðar, fremur en þeim sem varið væri til arðberandi 

fyrirtækja. 38  Í forsendum Hæstaréttar í máli nr. 726/2013 kemur fram að 

skattlagning yrði ekki ólögmæt þó eignir þeirra sem greiða eignarskatt rýrni ef 

greiðendurnir njóta ekki tekna til að standa undir sköttunum.  

Aðstöðugjald var sérstakur skattur sem fyrst var lagður á með þágildandi 

lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 69/1962. Gjaldið var lagt á 

samanlögð rekstrarútgjöld seinasta skattárs. Með rekstrarkostnaði var átt við 

þann kostnað sem félli í dag undir 1. tölul. 1. mgr. 31. gr. laga um tekjuskatt. 

Gjaldið var einn af tekjustofnum sveitarfélaga til ársins 1993 en þá var það 

lagt niður.39 Eðli máls samkvæmt telst rekstrarkostnaður ekki til tekna, heldur 

hefur þvert á móti lengstum verið leyfilegt að draga slíkan kostnað frá tekjum 

við greiðslu skatts. Ekki reyndi á stjórnskipulegt gildi aðstöðugjaldsins svo 

vitað sé. 

Það má jafnvel ganga svo langt að segja að tekjuskattur þurfi ekki 

endilega að vera tengdur við rauntekjur af þeim verðmætum sem mynda 

skattstofn, sbr. Hrd. 153/2012. 

 

                                                        
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi: bls. 481-482. 
37

 Gylfi Knudsen: Ættarmark álögunnar, bls. 328 
38

  Alþingistíðindi 1921, A-deild bls. 69. 
39

 Friðrik G. Olgeirsson: Í þágu þjóðar, bls. 50-51. 
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Hrd. 6. desember 2012, (153/2012). Í málinu var deilt um það hvort það bryti 
gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrár að skattleggja ólögleg lán úr 
einkahlutafélagi sem lánþegi hafði þó greitt til baka, eins og um launatekjur 
væri að ræða. S sem var framkvæmdastjóri og stjórnarmaður í S ehf. hafði 
fengið lán frá fyrirtækinu en óumdeilt var að slíkar lánveitingar voru í andstöðu 
við ákvæði laga um einkahlutafélög. S hafði greitt lánin til baka að fullu en 
þrátt fyrir það voru opinber gjöld S fyrir þau ár sem lánveitingarnar voru veittar 
af hendi, endurákvörðuð af skattstjóra og þær fjárhæðir sem S hafði fengið að 
láni voru talin honum til tekna sem laun samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. a-liðar 7. 
gr. tsl. og 2. mgr. 11. gr. sömu laga. S bar úrlausn skattayfirvalda undir 
dómstóla og hélt því m.a. fram að það að skattleggja skuld sem þegar hefði 
verið greidd að fullu eins og um launatekjur væri að ræða fæli í sér 
eignaupptöku sem væri í andstöðu við 72. gr. stjórnarskrárinnar. Héraðsdómur 
féllst á rök S og benti á að með skattlagningunni væri ekki gerður 
greinarmunur á lánum sem höfðu verið endurgreidd annars vegar og hins 
vegar þeim sem endurgreiðsla hafði ekki verið innt af hendi. Sagði 
héraðsdómur að með þessu fyrirkomulagi væri gjaldanda sem endurgreitt 
hefði lánið nauðugur einn sá kostur að ganga á eigur sínar til greiðslu 
tekjuskatts af lánsfénu. Taldi héraðsdómur að með þessu væri brotið gegn 
stjórnarskrárvörðum eignarrétti S og því yrðu þau lagaákvæði sem mæltu fyrir 
skattlagningunni ekki lögð til grundvallar í málinu. 
Hæstiréttur komst hins vegar að annarri niðurstöðu og sagði að eðli máls 
samkvæmt fæli lánveiting ekki í sér varanlega yfirfærslu verðmæta. Hins 
vegar væri ljóst að af hálfu löggjafans væri ekki gert ráð fyrir að endurgreiðsla 
á hinum ólögmætu lánum ætti að hafa áhrif á skattskyldu. Síðan sagði 
Hæstiréttur: „Þótt notkun hugtaka í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2003 sé 
samkvæmt framansögðu um sumt hvorki hefðbundin né með öllu rökrétt 
verður að líta til þess að í dómaframkvæmd hefur löggjafanum verið játað 
víðtækt vald til að ákveða hvaða atriði skulu ráða skattskyldu. Er hér um að 
ræða skýra ákvörðun löggjafans um skattlagningu eftir almennum efnislegum 
mælikvarða.“ Taldi því Hæstiréttur að skattlagningin bryti hvorki gegn 72. gr. 
né 65. gr. stjórnarskrár. 

 

Mál þetta er um margt áhugavert. Hæstiréttur fellst á að ekki sé um 

rökrétta notkun hugtaka að ræða við skattlagningu. Þessi orð Hæstaréttar 

gætu hæglega verið túlkuð á þann hátt að skattlagningin sjálf hafi ekki verið 

rökrétt, þ.e. að það sé ekki rökrétt að skattleggja lán sem þegar hefur verið 

endurgreitt eins og um launatekjur sé að ræða sem venjulega fela í sér 

endanlega yfirfærslu verðmæta. Engu að síður telur Hæstiréttur 

skattlagninguna ekki brjóta gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, var 

ástæðan sú að vilji löggjafans var skýr en skattlagningin var lögð á með það 

að leiðarljósi að stemma stigu við ólögmætri úthlutun fjár í formi láns úr 

félögum eins og rætt var um í málinu. Er niðurstaða Hæstaréttar gott dæmi 

um það víðtæka svigrúm sem löggjafanum er veitt við skattlagningu. 

Héraðsdómur vildi hins vegar meina að skatturinn væri í raun 

eignaupptaka í þeim tilfellum sem hið ólögmæta lán hefði verið endurgreitt 
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vegna þess að greiðandi þurfti að ganga á eignir sínar til greiðslu skattsins. 

Má því segja að niðurstaða héraðsdóms hafi ráðist af því sjónarmiði að 

skattlagningin kæmi harðar niður á þeim sem hefðu endurgreitt lánið og væri 

ekki í rökréttu samræmi við þá tekjuaukningu sem hin ólögmæta lánveiting 

hafði í för með sér.  

Af framansögðu er það því ljóst að þótt skattlagning á tekjur eða eignir 

leiði til þess að gjaldandi þurfi að ganga á eignir sínar til að geta greitt skattinn 

þýðir það ekki eitt og sér að skattlagning brjóti gegn stjórnarskrá.  

Enn er þó þeirri spurningu ósvarað hversu há skatthæðin megi vera án 

þess að henni verði jafnað við eignaupptöku. Dæmi eru um mjög háan 

tekjuskatt í íslenskri löggjöf án þess að ágreiningur hafi orðið um 

stjórnskipulegt gildi þeirra laga.40 Stríðsgróðaskattur, skv. lögum nr. 21/1942, 

nam 68% af skattskyldum tekjum sem fóru yfir 200 þúsund krónur og gat 

samanlagður tekjuskattur og stríðsgróðaskattur farið upp í 90% af 

skattskyldum tekjum yfir 200 þúsund krónum á gildistíma laganna.41  

Þá hefur skattlagning verið réttlætt meðal annars með vísan til þess að 

skatturinn væri tiltölulega lágt hundraðsgjald, sbr. Hrd. 1965, bls. 424, en þar 

nam skattheimtan 1% af söluverði mjólkur.  

Þessi atriði sem nefnd eru hér að ofan gefa í sjálfu sér enga heildstæða 

mynd af því hversu há skattlagning megi vera án þess að brotið sé gegn 

eignarrétti greiðanda. Þá verður að hafa í huga að dómstólar hafa játað 

löggjafanum víðtækt vald til að ráða því hvaða atriði það eru sem ráða 

skattlagningu, sbr. Hrd. 153/2012 og Hrd. 726/2013. Eru þessi sjónarmið í 

samræmi við skrif fræðimanna.42 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur þurft að 

taka afstöðu til þessa álitaefnis. Í máli MDE, Gall gegn Ungverjalandi 25. júní 

2013, (49570/11),(sjá efnisgrein nr. 66.)sagði dómstóllinn m.a. að skatthæðin 

sjálf myndi ekki ráða úrslitum um hvort skattlagning færi gegn 

eignarréttarákvæði MSE. Í málum sem hafa komið á borð 

Mannréttindadómstólsins vegna skattlagningar og meints brots á 1. gr. 1. 

Viðauka Mannréttindasáttmálans hefur dómstóllinn ítrekað bent á að 

                                                        
40

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 134. 
41

 Björn Björnsson: Ágrip af sögu íslenskrar skattalöggjafar, bls. 56-57. 
42

 Gaukur: bls. 141, en þar segir að það sé eðlilegt að löggjafinn hafi allfrjálsar hendur við 
skattlagningu. 
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löggjafinn í viðeigandi landi sé betur til þess fallinn að ákveða hvaða atriði 

ráði skattlagningu heldur en dómstóllinn.43 

 Með vísan til þess sem fram kemur að ofan má halda fram að í fæstum 

tilfellum myndi gjaldhlutfall skatts af eignum og tekjum ráða úrslitum eitt og 

sér, svo lengi sem gjaldhlutfallið væri ekki þeim mun hærra. Það verður þó 

ekki sagt að fjárhæð skatta geti ekki haft áhrif, því fjárhæð skatta ásamt 

öðrum atriðum getur haft áhrif á mat um stjórnskipulegt gildi skattlagningar.  

Verður hér hugað þeim atriðum. 

a) Skattur lagður á með stuttu millibili.  

Það getur skipt verulegu máli, einkum þegar um eignarskatt er að ræða 

hversu íþyngjandi hann er til lengri tíma, þ.e. hvort þungar álögur séu lagðar 

á í eitt skipti eða hvað eftir annað.44 Þá getur líka skipt máli hve langur tími 

líður á milli skattlagningar. Eiga þessi sjónarmið sér skýra stoð í dómum 

Hæstaréttar vegna stóreignar- og auðlegðarskattanna. 

 

Hrd. 726/2013. Með 24. gr. laga nr. 128/2009, um tekjuöflun ríkisins, var 
lagður auðlegðarskattur á nettóeignir einstaklinga sem náðu yfir tilteknar 
fjárhæðir. Skatturinn fór stighækkandi milli ára og þá voru fríeignarmörk 
breytileg eftir því hvort um einhleyping eða hjón var að ræða. Fór skatturinn 
upp í 1,50% af eignum einhleypings yfir 75 milljónum og að 150 milljónum en 
upp í 2% ef eignir fóru yfir 150 milljónir króna. Hjá hjónum var skatthlutfallið 
1,50% af eignum yfir 100 milljónum og að 200 milljónum en 2,0% af eignum 
yfir þeirri fjárhæð. Einn skattgreiðandi sætti álagningu skattsins ásamt 
viðbótarauðlegðarskatti í þrjú gjaldár og hafði greitt rúmar 35,9 milljónir í 
skatt. Höfðaði hún mál þar sem hún taldi skattlagninguna brjóta í bága við 72. 
og 65. gr. stjórnarskrár og Mannréttindasáttmála Evrópu. Meðal málsástæðna 
gjaldanda var að ítrekuð skattlagning auðlegðarskatts á sparifé hennar í formi 
innstæðna og krafna sem báru neikvæða raunvexti, auk þess sem greiða 
þurfti 20% fjármagnstekjuskatt af, færi í bága við 72. gr. stjórnarskrárinnar um 
eignaupptöku. Hæstiréttur sagði m.a. að auðlegðarskatturinn væri 
eignarskattur og því skipti máli hve íþyngjandi hann væri til lengri tíma litið 
vegna þess að því hærra sem skatthlutfallið er samanlagt á stuttu árabili því 
líklegra væri að um eignaupptöku væri að ræða í skilningi 1. mgr. 72. gr. 
stjórnarskrár. Þá sagði Hæstiréttur að samanlagt skatthlutfall auðlegðar- og 
viðbótarauðlegðarskattsins umrædd gjaldár hefði numið 4,75% sem var síðan 
borið saman við skatthlutfall stóreignarskattsins sem gat farið hæst upp í 50% 
og var lagður á með sjö ára millibili. Hæstiréttur taldi því skattstefnu 
lagaákvæða um auðlegðarskatt ekki ganga gegn jafnræðis- og 
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar.  

 

                                                        
43 Sjá t.d. MDE, Gáll gegn Ungverjalandi, 25. júní 2013 (49570/11), málsgrein 56. 
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 Gylfi Knudsen: Ættarmark Álögunnar bls. 329 (Gylfi talar þó um hvort drápsklyfjar séu 
lagðar á í eitt skipti eða hvað eftir annað). 
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Í hinum mikilvæga Hrd. 1958, bls. 753 var tekið á því álitaefni hvort hár 

eignarskattur sem lagður var tvisvar á með sjö ára millibili og bitnaði oft á 

sömu aðilum færi gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar.  

 

Stóreignarskattur var lagður á með lögum nr. 22/1950 og komst upp í 25% af 
eignum umfram 1 og ½ milljón króna og með lögum nr. 44/1957 var lagður á 
skattur sem komst upp í 25% af eignum sem voru umfram 3 milljónum króna. 
G átti að greiða skatt samkvæmt báðum lögunum en þegar seinni skatturinn 
var lagður á átti hann 2/3 hluta skattsins skv. eldri lögunum eftir ógreiddan.  
G taldi að í raun væri um eignarnám að ræða en ekki skattlagningu og benti 
m.a. á hve skammt væri milli þessara tveggja stóreignarskattslaga. 
Hæstiréttur komst að því að skattlagningin bryti ekki gegn 67. (72.) gr. 
stjórnarskrár og sagði að þótt skattgjaldið skv. lögum nr. 44/1957 væri allhátt í 
sjálfu sér, væri það ekki svo hátt að lagt yrði á borð við upptöku fjár. 
Hæstiréttur tók þó fram að með því að leggja háa eignarskatta á eignir manna 
með stuttu árabili væri að sjálfsögðu hægt að fara á svig við 
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hins vegar hafði ekki verið sýnt fram á 
að skattur skv. lögum nr. 44/1957 hefði falið í sér slíka eignartöku, sem 67. 
(72.) gr. stjórnarskrárinnar tekur til, þótt fyrri stóreignarskattur hafi verið 
ógoldinn. 

 

Í þessum dómi kemur skýrt fram að háar skattlagningar á eignir manna 

geti brotið gegn eignarréttarákvæðinu ef þær eru lagðar á með stuttu árabili. 

Þess ber að geta að skatt þann sem lagður var á með lögum nr. 22/1950 átti 

að greiða á 20 árum og skattinn samkvæmt lögunum frá 1957 átti að greiða á 

10 árum, með öðrum orðum var skattbyrðinni dreift milli ára. Þetta atriði 

virðist ekki hafa haft áhrif á niðurstöðuna því hvorki í forsendum Hæstaréttar 

né héraðsdóms er minnst á þetta atriði. (Í héraðsdóminum er aðeins minnst á 

það að það leiði ekki til ólögmætis seinni skattsins að fyrri eignarskattur hafi 

ekki enn verið fullgreiddur).  

Í þessu samhengi er áhugavert að sjá dóm Hæstaréttar í 

auðlegðarskattsmálinu sem reifaður er hér að ofan. Í dóminum segir orðrétt: 

„Þar sem auðlegðarskattur er ein tegund eignarskatts skiptir ekki síst máli að 

gæta að því hversu íþyngjandi hann er til lengri tíma litið vegna þess að því 

hærra sem skatthlutfallið er samanlagt á stuttu árabili þeim mun meiri líkur 

eru á að skattlagningunni megi jafna til eignaupptöku í skilningi 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar.“ Þá tók Hæstiréttur fram að samanlagt skatthlutfall af 

eignum á þeim tíma sem skattinn skyldi greiða væri 4,75% af eignum 

gjaldanda. Síðan vitnaði Hæstiréttur til þess að skatthlutfall 

stóreignarskattsins gat farið upp í 50% af eignum og sá skattur hefði verið 
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lagður á tvisvar sinnum á sjö ára millibili enda þótt greiða hefði mátt skattinn 

á löngu tímabili. Taldi Hæstiréttur þetta meðal annars leiða til þess að 

skattstefna lagaákvæðanna um auðlegðarskatt gengi ekki gegn 1. mgr. 72. 

gr. og 65. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar forsenda Hæstaréttar er lesin má 

spyrja hvort hér sé komin einhvers konar viðmiðun um efri mörk eignarskatts, 

það er að skattlagning geti numið samanlagt 50% af eignum gjaldanda ef 

skattur er oftar en einu sinni lagður á sama skattstofn með sjö ára millibili. Þó 

verður að líta til þess að þetta atriði réð ekki eitt úrslitum um það hvort 

auðlegðarskatturinn færi gegn stjórnarskrá heldur komu önnur atriði einnig til 

skoðunar. Því gæti verið varhugavert að álykta með of víðtækum hætti frá 

forsendum Hæstaréttar.  

b) Þjóðfélagslegar aðstæður við skattlagningu. Það hefur verið talið að 

sérstaklega þungar álögur geti helgast af neyðarástandi 45  Hugtakið 

neyðarástand er matskennt og er ekki skilgreint í lögum. Má því ætla að 

dómstólar verði að meta það í hvert skipti hvort þungar álögur geti helgast af 

þjóðfélagslegum aðstæðum. Í Hrd. 1958, bls. 753 sagði í forsendum 

héraðsdóms að skattstigi stóreignarskattsins leiddi til þess að skattgjaldið  

væri allhátt. Hins vegar taldi dómurinn skattlagninguna ekki brjóta í bága við 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og vísaði meðal annar til ástæðna þess 

að lögin sem mæltu fyrir um skattinn, voru sett. Lögin voru hluti af 

efnahagsaðgerðum til að bregðast við verðbólgu og breyttu verðgildi íslensku 

krónunnar. Hæstiréttur minntist ekki á ástæður fyrir lagasetningunni en féllst 

á með héraðsdómi að skattlagningin bryti ekki gegn stjórnarskrá.  

Í Hrd. (726/2013) benti Hæstiréttur á í forsendum sínum að við mat á því 

hvort lagaákvæðin um auðlegðarskatt væru stjórnskipulega gild yrði meðal 

annars að horfa til þess við hvaða aðstæður lögin voru sett. Í almennum 

athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 128/2009 sem mæltu fyrir 

álagningu auðlegðarskattsins, kom meðal annars fram að brýn þörf væri á 

því að afla ríkissjóði viðbótartekna, en á árinu 2009 var halli á ríkissjóði um 

180 milljarða króna.46 Sá eignarskattur sem deilt var um í málinu var þó 

töluvært lægri en sá sem lagður var á í Hrd. 1958, bls. 753, en eins og áður 

                                                        
45

 Gylfi: Ættarmark Álögunnar, bls. 329. 
46

 Þskj. 292, 138. lögþ. 2009-10 bls.10 (enn óbirt í A-deild Alþingistíðinda). 
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hefur komið fram var ekki talið að auðlegðarskatturinn færi í bága við 

stjórnarskrá.  

Það er því ljóst að aðstæður við lagasetningu og ástæður fyrir 

skattlagningu hafa áhrif á mat á því hvort skattlagning sé málefnaleg og 

samræmist stjórnarskrá. Kemur þetta skýrast fram í auðlegðarskattsmálinu. 

Það verður þó að athuga að í hvorugu málinu notast dómstólar við hugtökin 

neyðarástand eða þjóðfélagslegar aðstæður, en þegar dómarnir eru lesnir í 

heild sinni virðast niðurstöður héraðsdóms í Hrd 1958, bls. 753 og 

Hæstaréttar í Hrd. (726/2013) mótast af þessum atriðum. Virðist sem þessi 

atriði leiði til þess að löggjafanum er veitt aukið svigrúm við skattlagningu og 

getur því leyft sér að leggja hærri álögur á skattþegnana en ella. Erfitt er að 

festa hendur á það hvaða aðstæður það eru nákvæmlega sem leiða til hins 

aukna svigrúms löggjafans við skattlagningu og verður að telja að slíkt sé 

háð mati dómstóla í hvert skipti. Má þó nefna atriði sem komu fram í 

dómaframkvæmd eins og mikinn halla ríkissjóðs, verðbólgu og aðrar 

efnahagslegar þrengingar.  

c) Hátt gjaldstig og brot gegn jafnræðisreglu. 

 

Hrd. 1986, bls. 706. Deilt var um lögmæti skattlagningar sem sveitarfélagið E 
lagði á hlunnindi af Haffjarðará sem var staðsett innan sveitarélagsins en var í 
eigu utansveitarmanna. Heimild fyrir skattlagningunni var í þágildandi lögum 
um tekujustofn sveitarfélaga og var heimild til að leggja skatt á það sem næmi 
4% af virðingarverði hlunnindanna. Gjaldendurnir (utansveitarmennirnir) 
neituðu hins vegar að greiða skattinn og töldu hann meðal annars brjóta gegn 
almennum jafnræðisreglum löggjafarinnar og 72. gr. stjórnarskrárinnar (þá 67. 
gr.). Meiri hluti Hæstaréttar taldi að þó að skatturinn hefði að forminu til verið 
lagður á sem eignarskattur bentu matsreglur gjaldstofnsins fremur til að um 
tekjuskatt væri að ræða og taldi að gjaldstiginn væri með ólíkindum hár ef 
hann væri talinn vera árlegur skattur á verga eign. Meiri hlutinn taldi því að 
tekjur af hlunnindunum hefðu verið skattlagðar af E og eftir búsetu gjaldenda. 
Síðan benti meiri hlutinn á að sveitarfélög hefðu lengi haft heimild til að leggja 
skatt á atvinnurekstur utansveitarmanna sem færi fram innan sveitarfélagsins 
en þessari heimild hafi fylgt sú regla að ekki mátti leggja á sama gjaldstofn 
nema í einu sveitarfélagi. Hafi með því verið komið í veg fyrir misræmi vegna 
búsetu gjaldenda. Komst meiri hlutinn því að þeirri niðurstöðu að gjaldskylda 
skattsins réðist eingöngu af búsetu gjaldenda og með vísan til fyrri venju í 
löggjöf um hliðstæð efni og þess að með slíku fyrirkomulagi væri jafnræði 
gjaldenda raskað þannig að það bryti gegn grunnreglu (67. gr.) 72. gr. 
stjórnarskrárinnar, væri ekki fyrir hendi gild lagaheimild fyrir álagningu 
skattsins. 
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 Af orðalagi dómsins verður þó að telja að sjónarmið um brot á 

jafnræðisreglu hafi haft hvað mest gildi við mat á því hvort að skattlagningin 

teldist málefnaleg. Fjárhæð skattsins ásamt öðrum atriðum leiddi þó til þess 

að skatturinn var metinn sem tekjuskattur af hlunnindum sem þýddi að 

tekjuskattur af hlunnindunum var lagður á í tveimur sveitarfélögum sem var 

talið brjóta gegn jafnræðisreglu og vera í ósamræmi við fyrri venjur í löggjöf 

um svipað efni. Minni hluti Hæstaréttar taldi að skattinn bæri að meta sem 

eignarskatt á fasteignir en ekki sem tekjuskatt en taldi þó engu að síður að 

skatturinn væri ólögmætur. Var það með vísan til þess hve hár skatturinn var 

miðað við að hann var árlegur skattur á verga eign og að hann var margfalt 

hærri en hinn almenni fasteignaskattur var á þeim tíma. Taldi minni hlutinn 

þetta vera stórfellda mismunun sem ekki samræmdist lögmætum 

skattlagningarsjónarmiðum og eignarskerðing sú sem skattlagningin hafði í 

för með sér var ekki talin samræmast eignarréttarákvæðinu.  

 

MDE, N.M.K gegn Ungverjalandi 11. apríl 2013 (66529/11) reyndi m.a. á hvort 
að skattlagning færi gegn 1. gr. 1. viðauka MSE. Um var að ræða 
skattlagningu sem lögð var á laun tiltekinna opinberra starfsmanna við 
starfslok og gat gjaldhlutfallið farið upp í 98% ef tekjur fóru yfir 3,5 milljónir 
ungverskra forinta (HUF). Einn gjaldandi skattsins var opinber starfsmaður 
sem var sagt upp störfum eftir 30 ára starf og átti hún samkvæmt ungverskum 
lögum rétt á launum fyrir 8 mánuði eftir starfslok, en upphæð launanna var 2,4 
milljónum HUF hærra en 3,5 milljónir og því þurfti hún að greiða 98% skatt af 
þeirri upphæð, en samanlögð skattbyrði af launum eftir starfslok var 52% en 
hinn almenni tekjuskattur í Ungverjalandi var á þessum tíma 16%. Ungversk 
yfirvöld héldu því m.a. fram að skattlagningin væri réttlætanleg með tilvísun til 
þess að áðurnefnd lög, sem mæltu fyrir um kjör opinberra starfsmanna eftir 
uppsögn, færu gegn réttlætisvitund almennings (e. society´s sense of justice). 
Þá bentu þau einnig á að játa yrði ríkjum víðtækt svigrúm í málefnum sem 
vörðuðu skattlagningu.  
Dómstóllinn taldi hins vegar að skattlagningin bryti í bága við 
eignarréttarákvæði MSE og benti m.a. á að gjaldandinn ásamt tilteknum hópi 
af opinberum starfsmönnum var gert að bera óhóflega og byrði meðan öðrum 
opinberum starfsmönnum í svipaðri stöðu var sleppt við þessa byrði (sjá 
málsgrein 71 í dómnum). Þá benti MDE að yfirvöld hefðu tekið sérstaklega út 
tiltekinn hóp einstaklinga eftir starfsgrein og þó að aðgerðir yfirvalda hafi komið 
í kjölfar efnahagslegra þrenginga þá hafi meiri hluti ungverskra þegna ekki 
þurft að bera sams konar byrði (málsgrein 72 ). 

 

Í dómi Mannréttindadómstólsins má glögglega sjá hvernig samspil fjárhæðar 

skattlagningar og sjónarmiða um jafnræði getur leitt til þess að skattlagning 

teljist brjóta gegn ákvæðum sáttmálans. Sú gjaldhæð sem deilt var um í 

málinu var töluvert hærri en hinn almenni tekjuskattur. Því má segja að 
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dómurinn hafi talið að um frekar óhóflega mismunun hafi verið um að ræða. 

Þó að niðurstaða dómstólsins virðist að miklu leyti hafa ráðist af 

jafnræðissjónarmiðum þá reyndi ekki á jafnræðisreglu sáttmálans eða 14. gr. 

MSE þar sem eignarréttarákvæðið taldist fela í sér sjónarmið um jafnræði 

(sjá 84. málsgrein). 

4.2.1 Fjárhæð bankaskattsins 

Í 4. gr. bankaskattslaganna er mælt fyrir um að fjárhæð skattsins skuli vera 

0,376%. Þetta gjaldhlutfall er miklum mun lægra heldur en þau sem deilt var 

um í Hrd. 1958, bls. 753, og Hrd. 726/2013 og því ætti gjaldhlutfallið við 

fyrstu sýn eitt og sér ekki að hafa áhrif á lögmæti bankaskattsins. Það verður 

hins vegar að athuga að þótt skattstofninn miðist við heildarskuldir 

fjármálafyrirtækis, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna, þá greiðist skatturinn eðli máls 

samkvæmt með fjármunum sem eru eignir hins fallna fjármálafyrirtækis. Það 

er því ljóst að gjaldhlutfallið skv. 4. gr. bankaskattslaganna tekur ekkert tillit 

til þess hver eignarstaða gjaldskylds aðila er. Þess vegna segir 4. gr. ekki til 

um það hvert gjaldhlutfall skattsins er af eignum aðila. Það er því mögulegt 

ef eignarstaða skattskylds aðila er þeim mun minni en heildarskuldir að sú 

staða komi upp að skatturinn nemi háu hlutfalli af eignum aðila. Ef hlutfall 

eigna af skuldum væri til að mynda 1% þá næmi skatturinn 36,7% af eignum 

gjaldandans. Aftur á móti verður hlutfall bankaskattsins af eignum 

fjármálafyrirtækisins minna eftir því sem eignirnar eru meiri.  

Þeir aðilar sem gerðir voru skattskyldir með lögum nr. 139/2013 eru, eins 

og áður kemur fram, þau fjármálafyrirtæki sem sæta slitameðferð samkvæmt 

lögum um fjármálafyrirtæki, þar með talið þau fjármálafyrirtæki sem tekin 

hafa verið til gjaldþrotaskipta eftir úrskurði héraðsdóms. Um skilyrði þess að 

fjármálafyrirtæki verði tekið til slita er mælt fyrir í fjórum töluliðum í 2. mgr. 

101. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Meðal þessara skilyrða er ónóg 

eiginfjárstaða, sbr. 1. tölul., og ef fjármálafyrirtæki getur ekki staðið í fullum 

skilum við lánardrottna sína þegar kröfur þeirra falla á gjalddaga, sbr. 3. tölul. 

Bankaskatturinn tekur einnig til aðila sem voru teknir til skipta samkvæmt 

lögum nr. 125/2008 (neyðarlögin) en þar var Fjármálaeftirlitinu veitt heimild til 

að taka yfir stjórn fjármálafyrirtækis við sérstakar og mjög knýjandi 

aðstæður, sbr. þágildandi 3. mgr. 5. gr. neyðarlaganna, en með sérstökum 
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aðstæðum í skilningi laganna var átt við, „sérstaka fjárhags- og/eða 

rekstrarörðugleika hjá fjármálafyrirtæki m.a. líkur á því að það gæti ekki 

staðið við skuldbindingar gagnvart viðskiptavinum eða kröfuhöfum, forsendur 

afturköllunar starfsleyfis væru líklega fyrir hendi eða líkur stóðu til þess að 

það gæti ekki uppfyllt kröfur um lágmarks eigið fé“. Þá áttu hinar sérstöku 

aðstæður einnig við fjármálafyrirtæki sem óskað höfðu eftir heimild til 

greiðslustöðvunar eða nauðasamninga, höfðu óskað eftir gjaldþrotaskiptum 

eða höfðu verið tekin til gjaldþrotaskipta, sbr. þágildandi 1. mgr. 5. gr. 

laganna. Um skilyrði fyrir gjaldþrotaskiptum er mælt í 64. og 65. gr. gþl. 

Orsakir gjaldþrots felast í vangetu skuldarans til þess að standa við 

fjárhagslegar skuldbindingar sínar en í gþl. er einkum við það miðað að 

þessi vangeta skuldara birtist í ógreiðslufærni hans eða þá að skuldir hans 

séu meiri en eignir, eða vegna þess að hvort tveggja á við.47 Af framansögðu 

ætti það því að vera ljóst að bág fjárhagsstaða og greiðsluörðugleikar geta 

oftast nær verið ástæða þess að fjármálafyrirtæki er tekið til slita eða 

gjaldþrotaskipta. Telst það því ekki ólíklegt að í mörgum þeim tilfellum sem 

fjármálafyrirtæki hefur verið tekið til slita séu skuldir meiri en eignir og því sé 

bankaskatturinn hærra hlutfall af eignum skattskylds aðila heldur en 

gjaldhlutfall eins og 1. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2010 gefur til kynna.  

Því er þó enn ósvarað hvort gjaldhæð skattsins teljist vera svo há að það 

brjóti gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Verður því að líta til atriða 

eins og hve oft skatturinn væri lagður á og hve íþyngjandi hann væri til lengri 

tíma og er þá hægt að horfa til stóreignarskattsins, sbr. lög nr. 22/1950 og 

44/1957 til viðmiðunar, en hann var lagður á með sjö ára millibili og gat 

numið 50% af eignum skattskylds aðila, en Hæstiréttur veitti honum blessun 

sína í dómnum frá 1958, bls. 753, þó með varnaðarorðum. Dómurinn var 

síðan notaður til viðmiðunar um hvort fjárhæð auðlegðarskattsins væri slík 

að færi gegn stjórnarskrá, sbr. Hrd. (726/2013) en í því tilfelli var um 

eignarskatt að ræða sem var lagður á þrjú gjaldár og gat samanlagt 

skatthlutfall numið 4,75%, en sú skattlagning var ekki talin brjóta gegn 

stjórnarskrá.   
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 Viðar Már Matthíasson: Endurheimt verðmæta við gjaldþrot, bls. 22. 
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Samkvæmt almennum athugasemdum við frumvarp til laga nr. 139/2013 

var áætlað að skatturinn á bú föllnu bankanna væri lagður á tvö gjaldár, en 

gildistími skattsins virðist þó bundinn við þann tíma sem tekur að skipta 

búum hinna föllnu banka eða þangað til nauðasamningar eru samþykktir, 

sbr. b-liður 2. mgr. 2. gr. bsl.48 Ef gengið er út frá því að skattlagningin vari 

aðeins í tvö gjaldár og aðeins er horft til þess árafjölda sem skatturinn er 

lagður á, bendir það fremur til þess að skattlagningin teljist minna íþyngjandi 

en sá skattur sem um var að ræða í dómum Hæstaréttar varðandi 

stóreignar- og auðlegðarskattinn. Það sem gerir þetta álitaefni þó flóknara í 

tilfelli bankaskattsins er að eins og áður segir gefur gjaldhlutfall skattsins ekki 

jafn góða mynd af því hvert hlutfall skattsins er af eignum gjaldandans.    

Þá verður einnig að horfa til hinna atriðanna sem ásamt fjárhæð skatta 

geta haft áhrif á mat á stjórnskipulegu gildi skattlagningar, eins og hvort 

jafnræðisreglna sé gætt við skattlagningu og við hvaða þjóðfélagslegar 

aðstæður skatturinn var lagður á. Um álitamál varðandi jafnræðisregluna og 

bankaskattinn vísast til kafla 4.5 hér að neðan. 

Það er hins vegar álitamál hvort þjóðfélagslegar aðstæður réttlæti 

álagningu bankaskattsins. Ef tilvera bankaskattsins væri fyrst og fremst 

réttlætt með vísan til þessa atriðis lægi beinast við að vísa til falls íslenska 

bankakerfisins haustið 2008, enda leiddu þeir atburðir til setningar laga nr. 

155/2010, um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki (sjá 1. gr. bsl.). Þá er einnig 

vitnað til þess kostnaðar sem gjaldþrot gömlu bankanna ollu ríkissjóði og 

þess markmiðs að ná fjármálalegum stöðugleika við réttlætingu þess að láta 

skattstofn bankaskattsins einnig ná til lögaðila í slitameðferð í frumvarpi því 

sem varð að lögum nr. 139/2013.49 Virðast þessi atriði vera í samræmi við 

þær þjóðhagslegu aðstæður sem voru fyrir hendi og höfðu áhrif á mat 

dómstóla í Hrd. 726/2013 og Hrd. 1958, bls. 753. Á móti má benda á að rúm 

fimm ár liðu frá þeim atburðum sem urðu kveikjan að setningu 

neyðarlaganna og þar til lög nr. 139/2013 voru sett. Má því spyrja hvort 

einhver takmörk séu fyrir því hve lengi hægt er að notast við þá atburði sem 

réttlætingu fyrir aukinni skattálögu, enda má halda því fram að fjárhagsleg 

staða ríkissjóðs hafi batnað til muna frá þeim tíma sem fjármálakerfið hrundi. 
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 Þskj. 2, 143. lögþ. 2013-14, bls .9-10. 
49

 Sama heimild, bls. 9. 
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Sem dæmi má nefna að í Hrd. 1958, bls. 753, er tekið fram að atvik og 

hagrænar forsendur fyrir setningu laga nr. 44/1957 séu að ýmsu leyti aðrar 

en laga nr. 22/1950. Ekki er þó ljóst hvort með þessum orðum eigi 

Hæstiréttur við að þær þjóðfélagslegu aðstæður sem voru fyrir hendi við 

setningu fyrri laganna gætu ekki, sjö árum seinna, réttlætt enn frekari 

skattheimtur. Við þetta mat verður að lokum að taka með í reikninginn það 

mikla svigrúm sem löggjafanum er veitt við meðferð skattlagningarvaldsins 

sbr. dóma Hæstaréttar vegna stóreignarskatts og auðlegðarskatts og einnig 

dóm Hæstaréttar í máli nr. 153/2012. 

Vandamálið við mat á stjórnskipulegu gildi bankaskattsins með vísan til 

fjárhæðar skattsins er, eins og áður hefur komið fram, að hlutfall skattsins af 

eignum er breytilegt eftir skuldastöðu skattskylds aðila. Í þessu tilfelli er því 

ekki hægt að meta hvort skattstefna bankaskattslaganna í heild sinni leiði til 

þess að fjárhæð skattsins verði slík að meginreglan um málefnalega 

skattlagningu sé virt að vettugi. Það er því álitmál hvort sú staða geti 

myndast í einstökum tilfellum að fjárhæð skattsins verði slík að það brjóti 

gegn eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar. Í réttarframkvæmd varðandi 

gildi skattalaga gagnvart stjórnarskrá, vegna álitaefnis varðandi 

sannvirðisregluna (sjá viðeigandi kafla), hefur það orðið niðurstaðan að 

skattreglum verði ekki vikið almennt til hliðar þar sem ekki þótti sýnt að með 

almennri beitingu þeirra væri brotið gegn stjórnarskrárvörðum réttindum 

þeirra sem skattinn greiddu, en hins vegar gæti verið sýnt fram á það í 

einstökum tilfellum að beiting skattreglnanna myndi leiða til þess að brotið 

væri gegn stjórnarskrá sbr. Hrd. 1959, bls. 759 og Hrd. 726/2013.  

Þá hefur verið á það bent að þó að veita verði löggjafanum svigrúm til að 

setja meðallagsreglur, sem ekki geta tekið tillit til sérstöðu hvers einstaks 

tilviks, þá sé eignarnámsákvæði stjórnarskrárinnar ætlað að vernda heimildir 

einstaklinga og því sé ekkert því til fyrirstöðu að það megi skýra svo að það 

verði að meta það með hliðsjón af hverju tilfelli fyrir sig hvort fyrirmæli 

handhafa löggjafarvalds brjóti gegn eignarréttarákvæðinu. Er sú niðurstaða 

studd réttlætis- og sanngirnissjónarmiðum. 50  Ekki er því hægt að útiloka 

þann möguleika að nálgast álitaefnið varðandi fjárhæð bankaskattsins og 

                                                        
50

 Gaukur: bls.142. 
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stjórnskipulegt gildi hans á svipaðan hátt, þ.e. að meta það hvort í einstaka 

tilfellum væri um svo háa skattlagningu að ræða að brotið væri gegn 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Því gæti sú staða komið upp í einstaka tilfelli að fjárhæð 

bankaskattsins yrði slík að hún teldist brjóta gegn 72. gr. stjórnarskrárinnar 

og um ómálefnalega skattlagningu væri að ræða. Slík nálgun ætti þó ekki að 

geta valdið því að sá aðili sem safnað hefði miklum skuldum samanborið við 

eignir myndi sleppa við skattskyldu skv. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2010, 

vegna þess að fjárhæð skattsins yrði slík að hún teldist brjóta gegn 

stjórnarskrá. Frekar gætu dómstólar komist í þá erfiðu stöðu að ákveða 

hvaða gjaldhæð væri málefnaleg í þessu tiltekna tilfelli, þ.e. að finna einhver 

mörk og ákveða að allur skattur yfir þeim mörkum væri ómálefnalegur. 

Ólíklegt verður að teljast að reyni á bankaskattinn með þessum hætti vegna 

þess hve hlutfall skulda þyrfti að vera gríðarlega hátt miðað við eignir.  

Á hinn bóginn getur það verið stjórnskipulega vafasamt ef um er að ræða 

þungar skattabyrðir sem ganga nærri jafnræðisreglu, sbr. Hrd. 1986, bls. 706 

og 714. Getur þá skipt máli hvort skattlagning leggist þyngra á tiltekna aðila 

þannig að þeim sé mismunað í samræmi við þá sem eins eða líkt stendur á 

hjá. Verður því að hafa fjárhæð bankaskattsins í huga þegar fjallað er um 

hann í samhengi við jafnræðisreglu. Um umfjöllun um jafnræði vísast til kafla 

3.5 hér að neðan. 

4.3 Sannvirðisreglan  

Sannvirðisreglan hefur verið talin veigamikill þáttur í ákvörðun á því hvort  

skattlagning byggist á efnislegum mælikvarða.51 Sannvirðisreglan felst með 

öðrum orðum í því að matsreglur í lögum sem kveða á um hvernig verðmæti 

skattskyldra eigna skuli reiknað fái að minnsta kosti ekki staðist ef þær leiða 

almennt til þess að verðmæti eignar sé talið mun hærra en sannvirði 

hennar.52 Leiðir þessi regla af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar 72. gr. 

Sannvirðisreglan kom fyrst fram í Hrd. 1958, bls.753. 

 

Hrd. 1958, bls. 753. Meðal annars var deilt um hvort löggjafanum væri leyfilegt 
að miða skatt sem lagður var á hlutabréf sem einstaklingur átti í félagi, við 
nafnverð þess og hreina eign hlutafélagsins. Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 44/1957 

                                                        
51

 Gylfi: Ættarmark álögunnar, bls. 329. 
52

 Gaukur: bls. 136 
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sagði: „Hreinum eignum félaga, reiknuðum samkvæmt ákvæðum laga 
þessara, skal skipt niður á eigendur félaganna í réttu hlutfalli við hlutafjár- og 
stofnfjáreign þeirra hvers um sig, og teljast þær eignir með öðrum eignum 
einstaklinga við skattálagningu.“ Í forsendum héraðsdóms sem var staðfestur í 
Hæstarétti sagði að skattur þessi væri í raun lagður á einstaklinga en ekki 
hlutafélögin sjálf. Þá sagði einnig í forsendum undirdóms að af 
verðmætisreglum laganna leiddi að eignir aðila, sem ekki var skattskyldur 
(hlutafélagið) væru gerðar að beinum mælikvarða á verðmæti þeirra réttinda, 
sem hlutafjáreignin skapaði hluthafanum. Nafnvirði hlutabréfs þyrfti engan 
veginn að standa í réttu hlutfalli við nafnverð þess og hreina eign 
hlutafélagsins. Önnur atriði gætu haft áhrif, svo sem arðgreiðsla, rekstur 
félagsins, lög þess og landslög. Dómurinn taldi að þessar matsreglur laganna 
gætu leitt til þess, að skattmat á hlutabréfum yrði miklum mun hærra en 
sannvirði þeirra næmi. Slík skattregla fengist samkvæmt grundvallarreglum 
laga eigi staðist. Skattálagningin var því felld úr gildi og skattayfirvöldum gert 
að ákveða skattinn að nýju, þannig að sannvirði hlutabréfanna væri lagt til 
grundvallar. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu undirdóms en bætti við að skatt af 
hlutafjáreign skyldi miða við sannvirði hlutabréfa, enda samrýmdust reglur 1. 
mgr. 4. gr. laga nr. 44/1957 ekki 67 .gr. stjórnarskrárinnar (nú 72. gr.). 

   

Hrd. 1959, bls. 759. Hér reyndi á lögmæti ákvæðis stóreignarskatta-laganna 
frá 1957 þar sem mælt var fyrir um að við skattálagningu á fasteign skyldi 
miða við þágildandi fasteignamat að viðbættu 200% álagi. Taldi gjaldandi 
skattsins að með þessu fyrirkomulagi hefði verið brotin sú almenna skattregla 
að leggja aðeins skatt á raunhæfar eignir skattþegns. Héraðsdómur rakti að 
samkvæmt lögum um fasteignamat ætti að meta allar jarðeignir, lóðir og hús í 
landinu til peningaverðs og skyldi hver fasteign vera metin til verðs á 
sanngjörnu söluverði. Þá tók dómurinn m.a. fram að ekki hefði verið sýnt fram 
á að það fasteignamat sem var í gildi á þessum tíma sýndi sannvirði fasteigna 
vegna þess að alkunnugt væri að það hafi verið langt fyrir neðan raunverulegt 
verð fasteigna í kaupum og sölum (þrátt fyrir að með lögum hafi verið heimilað 
að beita 400% álagningu á fasteignamatið). Var talið að við álagningu 
stóreignarskattsins hafi skattyfirvöldum ekki verið skylt að miða við 
fasteignamatið og þar sem ekki hafði verið sýnt fram á að hin umdeilda 200% 
álagningarregla leiddi til þess að fasteignir væru yfirleitt metnar hærra verði til 
skatts en raunverulegu verði þeirra í kaupum og sölum næmi, varð 
álagningarreglunni ekki almennt vikið til hliðar sem ógildri. Þá var metið hvort  
fasteignamatið væri í raun hærra en raunverulegt virði hinnar skattlögðu 
fasteignar og var höfð hliðsjón af brunabótamati hússins. Komist var að þeirri 
niðurstöðu að fasteignin væri ekki ofmetin til skatts. Þessi niðurstaða var síðan 
staðfest í Hæstarétti. 

 

Í fyrri dóminum var ekki talið nauðsynlegt að sýna fram á það í hverju 

tilfelli fyrir sig að verðmætisreglur skattalaganna leiddu til þess að verðmætin 

(hlutabréf) hefðu verið ofmetin til skatts, heldur var talið nægjanlega sýnt fram 

á þá hættu að matsreglan gæti almennt leitt til þess að hlutabréfin væru 

ofmetin til skatts. Í seinni dóminum var ekki talin ástæða til þess að víkja 

lögunum almennt til hliðar en þó gæti í einstaka tilfellum verið sýnt fram á að 

verðmætisreglur skattalaganna mætu verðmætin (fasteignir) of háu verði.  
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Í Hrd. (726/2013) (auðlegðarskattsdómurinn) var deilt um matsreglur 24. 

gr. laga nr. 128/2009, um auðlegðarskatt. Skatturinn átti að vera lagður á í 5 

ár eða árin 2010-2014 og voru hlutabréf í eigu einstaklinga meðal hinna 

skattskyldu eigna. Við álagningu auðlegðarskattsins átti að víkja frá þeirri 

meginreglu sem hafði verið í gildi samkvæmt lögum nr. 90/2003 um að 

hlutabréf skyldu talin til eignar á nafnverði, enda þótti nafnverð hlutabréfa 

endurspegli raunvirði þeirra mjög illa. Raunvirði samkvæmt lögunum var 

markaðsvirði hlutabréfa í lok álagningarárs, ef um var að ræða félag sem 

skráð var í kauphöll eða á skipulögðum tilboðsmarkaði. Ef félag var ekki 

skráð í kauphöll eða á skipulögðum tilboðsmarkaði var raunvirðið miðað við 

hlutdeild einstaklings í skattalegu bókfærðu eigin fé félagsins. Sökum þess 

að álagning skatta á einstaklinga fer fram í lok júlí hvers árs en á lögaðila í 

lok október lá raunvirði hlutabréfa ekki fyrir þegar álagningu á einstaklinga 

var lokið. Því var einungis hægt að ákveða skattstofn á grundvelli nafn- eða 

stofnverðs eignarhluta í félögum en einstaklingum var þá gert að telja fram á 

framtali árið eftir þann hluta eigna sinna í félögum sem var umfram nafnvirði 

eða stofnverði.  

Einn gjaldandi skattsins taldi þetta fyrirkomulag ekki í samræmi við 

sannvirðisregluna og taldi matsreglurnar sem mæltu fyrir um að hlutfall 

einstaklings í skattalegu bókfærðu eigin fé skyldi lagt til grundvallar brjóta 

gegn 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hélt hún (gjaldandinn) því m.a. fram 

að í stóreignarskattsmálunum hafi Hæstiréttur mótað skýrt fordæmi um að 

skattregla, sem miðaði verðmæti hlutabréfs í hendi hluthafa við hreina eign 

hlutafélagsins, stæðist ekki 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þá taldi hún að 

skattalegt bókfært eigið fé hlutafélags sýndi alltaf hærra verðmæti eigin fjár 

en bókfært eigið fé samkvæmt reikningsskilareglum. Benti hún á í 

dæmaskyni að reikningshaldslega beri að draga frá 

tekjuskattsskuldbindingum þegar fundið væri út eigið fé félags, en slíkur 

frádráttur væri ekki heimill samkvæmt lögum nr. 90/2003. Þá taldi hún að 

verðmæti eigin fjár hlutafélags í hendi hluthafa hlyti alltaf að vera lægra en 

verðmæti þess hjá hlutafélaginu vegna skattlagningar arðsúthlutunar eigin 

fjár.  

Héraðsdómur tók fram að viðmiðun laganna um skattalegt bókfært eigið 

fé yrði að endurspegla nægjanlega raunvirði hlutabréfanna, annars væri 
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hægt að líta svo á að í skattareglunni fælist eignarnám sem færi í bága við 

ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þá yrði almennt að ganga út frá því að 

slíkar viðmiðunarreglur fengju ekki staðist ef þær leiddu til þess að verðmæti 

eignar yrði talið mun hærra en sannvirði hennar og þessi munur hafi verulega 

þýðingu við skattlagningu. Þó yrði einnig að líta til atriða eins og skatthlutfalls, 

hvort lagasetningin eigi að standa í lengri eða skemmri tíma og fleiri atriða. 

Héraðsdómur tók þá fram að ýmis atvik gætu haft áhrif á verðmæti 

hlutafélaga og þar með eignarhluta í því, eins og t.d. rekstrarafkoma 

félagsins, væntingar á markaði, lagaumhverfi og fleira. Því væri ljóst að 

viðmiðunin skattalegt bókfært eigið fé kynni eftir atvikum að leiða til hærra 

verðmats hlutabréfa en sannvirði þeirra næmi. Svipuð sjónarmið ættu þó við 

um ýmsar þær matsreglur sem notaðar væru samkvæmt lögum um 

ársreikninga, við samningu efnahagsreikninga hlutafélaga og 

einkahlutafélaga. Dómurinn komst síðan að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

hægt að jafna matsreglum auðlegðarskattslaganna á hlutabréfum við 

eignaupptöku. Viðmiðunin væri ákveðin almenn nálgun um verðmæti 

viðkomandi eignar og gjaldandinn hefði ekki sýnt nægjanlega fram á að 

álagning auðlegðarskatts á hana persónulega, sem um er deilt í málinu, feli í 

sér stórfelld frávik frá þeim markmiðum laganna að meta eign til raunvirðis, 

sem jafna mætti til eignaupptöku eða annarrar óleyfilegrar skerðingar á 

eignarréttinum.  

Hæstiréttur taldi að meta þyrfti hvort hlutfall í skattalegu bókfærðu eigin fé 

félags endurspeglaði nokkurn veginn sannvirði hlutabréfanna í hendi hluthafa 

eða hvort verðmæti bréfanna væri ofmetið til skatts. Hæstiréttur rakti að í 

lögum nr. 90/2003 væri mælt fyrir um ýmsar reglur um mat á framtalsskyldum 

eignum sem væru frábrugðnar reglum um reikningsskil félaga. Hæstiréttur 

taldi þó að ef þessar reglur væru virtar í heild yrði ekki séð að þær leiddu 

almennt til þess að skattmat hlutabréfa til auðlegðarskatts yrði miklum mun 

hærra en nemur sannvirði þeirra. Þó væri ekki útilokað að sú yrði raunin í 

einstökum tilfellum. Þá fór dómurinn í saumana á því hvort matsreglurnar 

leiddu til þess að hlutabréfin væru ofmetin til skatts í tilfelli G (gjaldandans). 

Taldi Hæstiréttur að ekki hefði verið sýnt fram á að umrædd hlutabréf hefðu 

verið ofmetin til skatts og benti á að í ársreikningum tveggja þeirra félaga 

sem G átti hlut í hafi bókfært verð fasteignar og skipaeignar verið brot af því 
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verðmati sem fékkst samkvæmt fasteignamati og vátryggingarmati, en 

fasteigna- og vátryggingarmatið væri líklegra til að endurspegla ætlað 

raunvirði eignanna heldur en hið bókfærða verð.  

Í auðlegðarskattsdóminum koma takmörk sannvirðisreglunnar glöggt 

fram. Þótt það sé ekki tekið fram berum orðum í dóminum má sjá við lestur 

hans að hugtakið „sannvirði“ er oft matskennt og skiptar skoðanir geta verið á 

því hvernig sannvirði verðmæta er best fundið. Þá má benda á orðalag 

Hæstaréttar um að meta þurfti hvort hlutdeild hluthafa í skattalegu bókfærðu 

eigin fé endurspeglaði nokkurn veginn raunvirði hlutabréfanna. Út frá þessum 

orðum má álykta að dómstólar veita löggjafanum visst svigrúm til að finna út 

raunvirði verðmæta við skattlagningu. Þá verður að athuga að 

sannvirðisreglan hefur verið skilgreind þannig að matsreglur skattalaga fái 

ekki staðist ef þær leiða almennt til þess að verðmæti eignar er talið „mun 

hærra“ en sannvirði þeirra verður að telja að þetta orðalag bendi fremur til 

þess að löggjafinn hafi eitthvert svigrúm við mat á verðmæti skattskyldra 

eigna.53Á móti kemur að þegar dómstólum hefur ekki þótt ástæða til að víkja 

matsreglum skattalaga almennt til hliðar á grundvelli sannvirðisreglunnar þá 

getur verið sýnt fram á að þær leiði í einstaka tilvikum til þess að verðmæti 

eru ofmetin til skatts, en þá verður að meta hvert tilfelli fyrir sig, sbr. Hrd. 

726/2013 og Hrd. 1959, bls. 759.  

4.3.1 Sannvirðisreglan og bankaskatturinn  

Um skattsofn bankaskattsins er fjallað í 3. gr. bsl. Þar kemur fram að 

skattstofninn sé heildarskuldir skattskylds aðila (umfram 50 milljarða kr.) í lok 

tekjuárs, sbr. 1. mgr., en með heildarskuldum er átt við skuldir í merkingu 75. 

gr. tsl. eins og þær eru tilgreindar á skattframtali fjármálafyrirtækja 

samkvæmt þeim lögum, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Skattstofn á slitabú er 

samtala viðurkenndra krafna umfram 50 milljarða kr. í bú hans í lok ársins á 

undan álagningarári, sbr. 4. mgr. 3. gr. bsl. 

Í upphaflegu frumvarpi þess sem varð að lögum nr. 139/2013 var 4. mgr. 

3. gr. ekki að finna. Bent var á m.a. af ríkisskattstjóra við gerð frumvarpsins 
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 Sjá Gauk: bls. 136. Í auðlegðarskattsmálinu talar héraðsdómur einnig um að 
viðmiðunarreglur fái ekki staðist ef þær leiða til þess að verðmæti eignar verði talið mun 
hærra en sannvirði þeirra.  
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að þetta myndi leiða til þess að skattur yrði lagður á heildarskuldir slitabúa í 

skilningi 75. gr. tsl. án þess að tillit yrði tekið til þess hvort ágreiningur væri á 

milli viðkomandi lögaðila og kröfuhafa um fjárhæð krafna 54  Þá hefði 

frumvarpið í sinni upprunalegu mynd ekki tekið tillit til þess hvort óvissa væri 

um greiðsluskyldu krafna. Hefði óbreytt fumvarp orðið að lögum hefði verið 

fyrir hendi álitamál um hvort bankaskatturinn væri í samræmi við 

sannvirðisregluna. Hefði álitamálið þá getað snúist um hvort matsreglur bsl. á 

skattstofninum (skuldir slitabúa) myndu almennt leiða til þess að skattstofninn 

væri metinn mun hærra til verðs en sannvirði hans væri, vegna þess að óvíst 

væri um greiðsluskyldu slitabúanna vegna fjölda krafna sem lýst hafði verið í 

búið. Þá gæti sannvirðisreglan komið til álita ef greiðsluskyldur aðili hefði 

getað sýnt fram á að samtala þeirra krafna sem lýst hafði verið í búið væri 

ekki í samræmi við raunverulegar skuldir slitabúsins m.a. vegna þess að ekki 

væri allar kröfurnar réttmætar og því ekki um greiðsluskyldu að ræða. 

Við þessum sjónarmiðum var brugðist af hálfu löggjafans með því að 

bæta nýrri málsgrein við 3. gr. bsl. þar sem skattstofninn í tilfelli slitabúa var 

afmarkaður við höfuðstól viðurkenndra krafna við slitameðferð auk vaxta og 

kostnaðar samkvæmt stöðu þeirra í lok árs. Með viðurkenndum kröfum er átt 

við samtölu þeirra krafna sem eru viðurkenndar af slitastjórn og teljast 

endanlega samþykktar og þeirra krafna sem ágreiningur var um en eru 

viðurkenndar með endanlegum dómi.55 Líklegast hefur löggjafinn farið langt 

með því að tryggja að skattstofninn á slitabú væri í samræmi við 

sannvirðisregluna með þeirri viðbót sem fólst í 4. mgr. 3. gr. bsl.  

Þótt skattareglur bsl. taki á því með skýrum hætti að einungis 

viðurkenndar kröfur slitabúa myndi skattstofn bankaskattsins, gætu verið til 

staðar önnur álitamál varðandi sannvirðisregluna. Eins og áður hefur komið 

fram gilda um slitabú fjármálafyrirtækja um margt sömu reglur og gilda um 

þrotabú í skilning gþl. Má því telja líklegt að þegar fjármálafyrirtæki er komið í 

slitameðferð sé svo ástatt fyrir því að það geti ekki staðið í fullum skilum við 

lánardrottna sína, sbr. 3. tölul. 2. mgr. 101. gr. fmfl. Með öðrum orðum má 

ætla að hluti þeirra krafna sem lýst hefur verið í slitabú fjármálafyrirækis fáist 

aldrei greiddar þótt ekki sé deilt um greiðsluskyldu slitabúsins. Að öllum 
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 Frumvarp til laga nr. 139/2013 innsent erindi frá ríkisskattstjóra. 
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 Þskj. 386, 143. lögþ. 2013-14, bls. 3. 
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líkindum ætti slíkt ekki að hafa þau áhrif að sannvirðisreglan sé í uppnámi, 

enda vandfundin þau lagarök fyrir þeirri niðurstöðu að þær kröfur sem munu 

fást greiddar gefi eitthvað skýrari eða réttlátari mynd af þeim verðmætum 

sem mynda skattstofninn. 

4.4  Efnahagslegur (peningalegur) mælikvarði 

Skattur getur verið lagður á eftir öðrum mælikvarða heldur en efnahagslegum 

eða peningalegum. Skattheimta getur talist málefnaleg þótt skattandlagið sé 

ekki reiknað til álagningar eftir peningalegum mælikvarða.56 Engu að síður 

hafa komið fram sjónarmið um leggja beri efnahagsleg sjónarmið til 

grundvallar við skattlagningu svo skattlagning styðjist fremur við 

jafnræðisreglu.57 

Hér má nefna svo kallaða „nefskatta“ en þeir felast í fastri fjárhæð á hvern 

gjaldskyldan aðila og byggjast því ekki á efnahagslegum mælikvarða svo 

sem tekjum eða eignum.58 Í núgildandi lögum má nefna sérstakt gjald sem 

mælt er fyrir um í 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 23/2013, um Ríkisútvarpið, 

en slíkt gjald er fastákveðið og nemur 16.400 krónum á einstaklinga og 

greiðsluskylda lögaðila. Þá má einnig nefna lög nr. 99/1999, um greiðslu 

kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í 5. gr. þeirra laga er 

mælt fyrir um hverjir eru gjaldskyldir aðilar, álagningarstofn og álagt gjald. Þar 

er mælikvarðinn ýmist lagður á sem hlutfall af tilteknum álagningarstofnum 

sem miða við efnahagslegan mælikvarða eða sem fastagjald. Í 9. mgr. 

ákvæðisins er síðan mælt fyrir um að fjármálafyrirtæki sem stýrt er af 

slitastjórnum samkvæmt lögum nr. 161/2002 greiði fastagjald og er gjaldið 

breytilegt eftir því hvaða starfsleyfi fyrirtækið hafði áður en það fór undir 

yfirráð slitastjórnar eða bráðabirgðastjórnar.  

 
Á þetta ákvæði laganna reyndi síðan fyrir Hæstarétti í máli Hrd. 13. mars 2014 
(161/2014). Þar var deilt um hvort málefnalegt væri að leggja fastagjald á 
gjaldskylda aðila án þess að tekið væri tillit til efnahags aðila. Taldi einn 
greiðandi gjaldsins sem var fjármálafyrirtæki í slitameðferð og hafði áður haft 
starfsleyfi sem viðskiptabanki, að með þessu fyrirkomulagi væri verið að  
mismuna gjaldskyldum aðilum þannig að það færi gegn jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar. Taldi aðilinn að gjaldið ætti að miða við stærð og umfang 
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 Gylfi: Ættarmark, bls. 330. 
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 Jónatan Þórmundsson: bls. 5. 
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 Gylfi: Ættarmark, bls. 330. 
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gjaldskyldra aðila og vísaði til tilgangs eftirlitsgjaldsins sem var m.a. að 
rannsaka þá atburði sem leiddu til hruns fjármálakerfisins 2008. Benti aðilinn 
síðan á þann mun sem var á stærð og umfangi hanns miðað við tiltekin 
fjármálafyrirtæki í slitameðferð, sem einnig voru gjaldskyld samkvæmt 
ákvæðinu og vísaði til mismunar á eignastöðu aðilanna áður en þeir voru 
teknir til slitameðferðar auk þess munar sem var á stöðugildum og fjölda og 
fjárhæð lýstra krafna í bú aðila. Benti hann síðan á að þrátt fyrir þennan mun á 
stærð og umfangi aðila greiddu þeir sömu fjárhæð í eftirlitsgjald. Á þessi 
sjónarmið var ekki fallist hvorki fyrir héraði né í Hæstarétti. 
Héraðsdómur taldi að ekki væru forsendur til að fallast á að efnahagsleg 
viðmið gætu með einhverjum hætti talist málefnalegri en þau viðmið sem 
löggjafinn hafði stuðst við með lagaákvæðinu. Hæstiréttur komst að sömu 
niðurstöðu með vísan til þess að ekki þyrfti að vera samræmi milli gjaldsins og 
eftirlitsaðila þar sem um skatt en ekki þjónustugjald væri að ræða. Þá var talið 
að skattlagningunni væri beint jafnt að aðilum í sambærilegri stöðu og því væri 
jafnræðis gætt. 

Niðurstaða héraðsdómsins um að ekki væri fallist á að efnahagslegur 

mælikvarði við álagningu gjaldsins teldist með einhverju móti málefnalegra en 

fastagjaldið sem var lagt til grundvallar er áhugavert. Í raun endurspegla 

þessi orð hið víða svigrúm sem dómstólum hefur verið játað við að ákveða 

hvaða viðmið ráða skattlagningu.  

Önnur dæmi um að skattur sé reiknaður eftir öðrum mælikvarða en 

peningalegum er þegar skattstofn er miðaður við mál eða vog.59 Sem dæmi 

um slíka skattlagningu má nefna kolefnisgjald sem lagt er á með lögum um 

umhverfis- og auðlindaskatt, nr. 129/2009. Þar miðast skattlagningin við 

krónutölu sem lögð er á hvern lítra eða eftir atvikum kílógramm af tilteknum 

eldsneytistegundum. Fleiri dæmi mætti nefna eins og bifreiðagjaldið sem á 

sér stoð í lögum nr. 39/1988. Þar miðast fjárhæð gjaldsins við skráða losun 

koltvísýrings viðkomandi ökutækis og er fjárhæð gjaldsins breytileg eftir 

þyngd ökutækis. Ljóst er að slík skattlagning sem miðast við mál eða vog 

getur talist málefnaleg, sbr. Hrd. 1991, bls. 1186. 

Í raun má segja að af ofangreindum dómum megi álykta að áskilnaður 

stjórnarskrárinnar um málefnalega skattlagningu feli ekki í sér að skattlagning 

skuli lögð á eftir efnahagslegum mælikvarða. Samt sem áður hafa komið 

fram í fræðaskrifum sjónarmið um að slík skattlagning sé vafasöm og hætt sé 

við að með slíku fyrirkomulagi sé brotið gegn eignarréttar og 

jafnræðisákvæðum stjórnarskrárinnar.60 
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 Gylfi: Ættarmark, bls. 331. 
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 Gylfi: Ættarmark, bls. 330 og Jónatan Þórmundsson: bls. 5. 
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4.4.1 Bankaskatturinn og sjónarmið um efnahagslegan mælikvarða 
skattheimtu 

Eins og segir hér að ofan getur skattlagning talist málefnaleg þótt hún miðist 

við aðra mælikvarða en efnahagslega. Ljóst er að þetta atriði ætti ekki að 

hafa mikið vægi við mat á málefnalegu löggjafarmati sem býr að baki bsl. Auk 

þess má halda því fram að skattstofninn sé einmitt miðaður við 

efnahagslegan mælikvarða þar sem hann miðast við heildarskuldir 

skattskylds aðila, sbr. 4. mgr. 3. gr. Hins vegar má telja að skattlagning á 

skuldir slitabúa sé ekki í samræmi við sjónarmið um að skattheimta sé í 

samræmi við gjaldþol eða greiðslugetusjónarmið en líkt og kemur fram í kafla 

4.2 tekur skattskylda bsl. ekkert mið af eignarstöðu hinna skattskyldu aðila. 

Ætti slík skattlagning einmitt fremur að lenda harkalega á þeim aðilum sem 

hafa miklar skuldir. Ljóst er þó að skattlagning telst ekki ómálefnaleg þó að 

hún sé ekki í samræmi við greiðslugetu skattgreiðanda sbr. t.d. Hrd. 

(125/2012), en um þessi álitaefni vísast til kafla 4.2 um fjárhæð skatta.  

4.5 Almennur mælikvarði og jafnræðisregla 

Af hinni fræðilegu skilgreiningu á skattahugtakinu leiðir að skattar verða 

innheimtir af tilteknum hópum einstaklinga eða lögaðila og verða þeir að vera 

lagðir á eftir almennum efnislegum mælikvarða. Þar sem þessi atriði eru 

nátengd þykir rétt að fjalla um þau samhliða. Þessi atriði þýða í raun að 

mismunun við skattlagningu geti haft það í för með sér að skattur fái ekki 

staðist, um þetta eru fræðimenn almennt sammála.61 Þetta hefur verið orðað 

á nokkra vegu t.d. „að það sé eitt af megineinkennum skatthugtaksins að 

skattur verði ekki heimtur af tilteknum aðilum, þannig að öðrum, sem eins 

eða líkt stendur á hjá er sleppt, eða að ekki megi taka einstaka aðila út úr og 

skattleggja þá, meðan aðrir, sem tilheyra viðkomandi þjóðfélagshóp, eru 

lausir undan skattlagningunni.“62  

Þá hefur hugtaksatriðið um „almennan mælikvarða“ þótt eiga að leiða til 

þess að ekki sé vitað fyrir fram hverjir greiða skatt og hversu háan heldur á 
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það að ráðast af almennum lagareglum um skattskyldu og skattstofn.63 Þetta 

atriði skatthugtaksins sem lýst er hér lýtur með öðrum orðum að því hvort 

jafnræðisreglu sé gætt við skattlagningu og leiðir það því af jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar eða 65. gr. og hinni óskráðu reglu áður en jafnræðisreglan 

var lögfest. Þá ber einnig að nefna 14. gr. Mannréttindasáttmála Evópu. 

Helsti vandinn við mat á því hvort jafnræðis hafi verið gætt við 

skattlagningu er að það er aldrei afdráttarlaust og ljóst hvort tveir eða fleiri 

aðilar hafi sömu stöðu eða ekki. Staða tveggja eða fleiri aðila getur ýmist 

verið sams konar eða öðruvísi eftir því hvaða atvik eða atriði eru lögð til 

grundvallar. Þess vegna hefur löggjafanum verið játað víðtækt svigrúm til að 

ákveða hvaða atriði munu ráða skattskyldu aðila, þó að því valdi verði settar 

einhverjar skorður.64   

Verður hér vikið nánar að því hvernig þetta atriði hefur horft við í 

réttarframkvæmd. En í framkvæmd hefur tíðkast að munur sé á skattheimtu 

eftir eftirfarandi atriðum.  

a) Skattur mishár eftir verðmæti tekna og eigna.  

Löng hefð er komin fyrir stighækkandi sköttum í íslenskri skattalöggjöf, þ.e. 

að hlutfallslega hærri skattur sé lagður á háar tekjur en lágar og miklar eignir 

en litlar.65 Nær þessi hefð allt til fyrstu tekjuskattslaga Íslendinga, nr. 23/1877, 

en þar var gert ráð fyrir stighækkandi skatti af atvinnutekjum, þó innan fremur 

þröngra marka.66 Augljóst dæmi um slíkt í núgildandi löggjöf er 1. mgr. 66. gr. 

tekjuskattslaga, nr. 90/2003. Á þetta atriði reyndi einnig í 

auðlegðarskattsmálinu. 

 

Hrd. (726/2013). Varðandi það álitaefni hvort skattstefna auðlegðarskattsins 
færi gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar sagði Hæstiréttur að eignir manna 
hefðu verið skattlagðar um langt skeið og löggjafinn hefði svigrúm til að haga 
þeirri skattlagningu þannig að maður greiði engan skatt ef verðmæti eigna 
hans nær ekki tiltekinni fjárhæð og jafnframt að skatturinn færi stighækkandi 
eftir því sem verðmætið er meira. 
Þá kom einnig til skoðunar hvort það fyrirkomulag skattlagningarinnar, að 
aðeins þeir hluthafar hlutafélags sem ættu nægjanlega verðmætar aðrar eignir 
væri gert að greiða viðbótarauðlegðarskatt, hefði í för með sér að verið væri 
að mismuna gjaldendum sem eins væri ástatt um þannig að færi í bága við 65. 
gr. stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur sagði að löggjafanum væri heimilt innan 
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vissra marka að ákveða að eignarskattsskylda manna og jafnframt hversu hár 
skatturinn væri, færi eftir verðmæti eigna. Af því leiddi að skattskylda hluthafa 
til auðlegðarskatts gæti ráðist eftir verðmæti eigna þeirra. Væri því ekki um 
mismunun að ræða frekar en í því tilviki að stjórnarmönnum í hlutafélagi væri 
gert að greiða misháan tekjuskatt af stjórnarlaunum sínum eftir því hverjar 
skattskyldar tekjur þeirra væru í heild sinni. 

 

Löggjafinn má þó ekki ganga of langt í skattheimtu en eins og áður hefur 

komið fram er skattheimtu sett einhver takmörk með tilliti til fjárhæðar skatta 

en um umfjöllun um skatthugtakið og fjárhæð skatta vísast til kaflans hér að 

ofan. 

b) Mismunur eftir því hvers konar tekjur eða eignir um er að ræða.  

Dæmi um slíkan mismun má finna í 3. mgr. 66. gr. tsl. þar sem mælt er fyrir 

um að fjármagnstekjuskattur einstaklings utan rekstar skuli vera 20% en ekki 

sá skattstigi sem er nefndur í 1. mgr. sömu greinar.  

Á slíkan mismun hefur reynt fyrir dómstólum, en það hefur ávallt verið 

niðurstaðan að ekki hafi verið um ólögmæta mismunun að ræða. 

 

Hrd. 1958, bls. 753. Í lögum nr. 44/1957 voru innistæður í ákveðnum 
lánastofnunum, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ríkisábyrgð, undanþegnar 
stóreignarskatti. Hæstiréttur taldi að þetta gæti leitt til mismununar milli 
skattgjaldenda eftir því hvaða tegund af skuldabréfi gjaldandi átti en taldi ekki 
unnt að hnekkja lögunum í heild sinni vegna þessa ákvæðis.  
Einnig kom til skoðunar hvort færu gegn jafnræðisreglu þær matsreglur 
laganna sem miðuðu að því að matsverð frystihúsa sláturhúsa og „annarra 
húseigna, sem notaðar voru fyrir vinnslustöðvar sjávarafurða“ yrði lægra en 
matsverð á öðrum fasteignum. Um þetta sagði Hæstiréttur að sýnilegt væri að 
með þeim hefði verið að vernda tilteknar eignir sem notaðar voru við 
atvinnustarfsemi sem ríkisvaldið vildi hlúa að og með matsreglunum væri verið 
að gera gjaldendum mishátt undir höfði. Hins vegar hafði því ekki verið hnekkt 
að þessi ákvæði hefðu hvílt á málefnalegu löggjafarmati og því var ekki unnt 
að telja lögin ógilda réttarheimild vegna þessara matsreglna. 

 

Hrd. 1959, bls. 759. Hér reyndi á þá reglu stóreignarskattalaganna að við mat 
á eignum skyldi draga 20% frá fasteignarmatsverði húseigna, sem notaðar 
voru fyrir vinnslustöðvar sjávar- og landbúnaðarafurða. Gjaldandi 
stóreignarskattsins hélt því fram að reglunni yrði að vera beitt til jafns um þær 
fasteignir sem ekki féllu undir ákvæðið. Í dómi héraðsdóms sem síðar var 
staðfestur í Hæstarétti var komist að þeirri niðurstöðu að ákvæðið væri reist á 
málefnalegu löggjafarmati. Ekki væri heldur talið skylt að beita þessari 
frádráttarreglu við skattmat annara húseigna en þeirra sem taldar voru í 
ákvæðinu, þar sem það leiddi ekki til „raunverulegs misréttis“, þótt um ólíkan 
atvinnurekstur gilti að einhverju leyti mismunandi reglur í skattalegu tilliti enda 
hefði slíkt ekki verið ótítt hér á landi.  
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Hrd. 1965, bls. 424. Hér var deilt um skattlagningu sem lögð var á söluandvirði 
mjólkur, en skatturinn nam 1% og var lagður á samkvæmt 2. tl. 4. gr. laga nr. 
75/1962 þar sem mælt var fyrir um álagningu á söluvörur landbúnaðarins. 
Skatturinn átti ásamt öðrum tekjum að fjármagna lánastarfsemi til bænda. 
Greiðandinn taldi þetta brjóta gegn eignarréttaákvæði stjórnarskrárinnar og 
atvinnufrelsisákvæði. Hann hélt því m.a fram að skattlagningin myndi aðeins 
leggjast á bændur sem færi gegn jafnræðisreglunni. Ekki var fallist á rök 
gjaldandans. Héraðsdómur taldi að um lágt hundraðsgjald væri að ræða sem 
ekki bitnaði á þröngum hópi manna. Hæstiréttur sagði m.a.: „Almenni 
löggjafinn hefur þannig tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að leggja á 
þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir málefnalegum og 
reglubundnum sjónarmiðum og svo til, þá er sérstök efni eru til, að skattgilda 
tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og málefnalegan hátt til sérstakra og 
jafnvel hvers konar almannaþarfa. Lögrök þau, sem þessi ákvæðisréttindi 
almenna löggjafans hvíla á, leiða og til þess að löggjafa þessum sé rétt að 
leggja fégjald á tiltekna þjóðfélagshópa eftir eðlisrökréttum og málefnalegum 
sjónarmiðum til fullnægingar á þörfum þeirra þjóðfélagshópa, sem álögunum 
sæta.“ Taldi Hæstiréttur að í þessu tilfelli hefði löggjafinn ekki farið út fyrir 
stjórnskipuleg mörk sín.  

 

Hrd. (726/2013). Í auðlegðarskattsmálinu var m.a. deilt um hvort matsreglur 
laga um auðlegðarskatt leiddu til þess að þeim greiðendum skattsins sem áttu 
hlutabréf í innlendum félögum væri mismunað gagnvart þeim sem áttu 
hlutabréf í erlendum félögum. Orsakaðist þetta af því að erlend hlutafélög eru 
ekki framtalsskyld hér á landi og því var ekki hægt að skylda þau til að reikna 
út skattalega bókfært eigið fé á sama hátt og innlendum hlutafélögum. Af því 
leiddi að miða varð við nafnvirði hlutabréfa erlendra félaga ef markaðsvirði 
þeirra lá ekki fyrir og slíkt fyrirkomulag taldi greiðandi skattsins vera í andstöðu 
við 65. gr. stjórnarskrár. Hæstiréttur sagði hins vegar að erlend og innlend 
félög yrðu ekki lögð að jöfnu og þar sem skylda til að reikna skattalegt eigið fé 
hvíldi ekki á erlendum félögum, væri ógerlegt að láta sömu reglur að þessu 
leyti gilda um innlend og erlend félög. Því var talið að ekki hefði verið brotið 
gegn jafnræðisreglu.  

 

Það er ljóst að mismunur á sköttum eftir því hvernig tekjur eða eignir um 

er að ræða getur réttlæst af því að um er að ræða mismunandi aðstæður og 

vegna þess að mismunurinn hvílir á málefnalegu löggjafarmati. Í raun má 

segja að þessi tvö atriði fari oftast saman, það er að það teljist málefnalegt 

löggjafarmat að um mismunandi aðstæður gildi mismunandi skattreglur.  

c) Mismunur eftir því hvaða aðilar eiga í hlut. 

Skattar geta lent á tilteknum hópi þjóðfélagsþegna með því að skattlagningu 

sé beinlínis beint að ákveðnum hópi manna eða lögaðila. Þá ber einnig að 

athuga að skattlagning á ákveðnum verðmætum getur oft bitnað á ákveðnum 

(jafnvel þröngum) hópi þjóðfélagsþegnanna.67 Sjá t.d. Hrd. 1965, bls. 424, 

þar sem skattlagning á söluvörum landbúnaðirins lenti eðli máls samkvæmt 

                                                        
67

 Gaukur: bls. 131-133. 
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aðallega á bændum. Því er ekki alltaf skýrt hvort um er að ræða mismun eftir 

því hvaða tekjur eða eignir um er að ræða eða eftir því um hvaða aðila um er 

að ræða, en um mismun eftir tekjum og eignum er fjallað hér að ofan. 

Allnokkur dæmi er um að munur sé gerður á skattskyldu aðila og má finna 

slík dæmi í tekjuskattslögum en samkvæmt þeim er skattstigi barna undir 16 

ára töluvert lægri en fullorðinna einstaklinga, sbr. 2. mgr. 66. gr. Þá er gerður 

munur á skattskyldu manna eftir því hvort þeir eru heimilisfastir hér á landi 

eða ekki sjá 70. gr. sbr. 3. gr. tsl. þá má nefna að munur er á skattskyldu eftir 

formi lögaðila. Þannig greiða sameignarfélög 36% tekjuskatt en hlutafélög 

aðeins 20% tekjuskatt, sbr. 1. og 2. mgr tsl.  

Sérstakur skattur er einnig lagður á tiltekna aðila í sérlögum. Til dæmis 

má nefna lög um veiðigjöld nr. 74/2012 en í 6. gr. laganna er mælt fyrir um að 

gjaldskyldir samkvæmt lögunum séu þeir lögaðilar og einstaklingar sem fá 

úthlutað aflamarki, öðrum aflaheimildum eða landa afla á grundvelli laga um 

stjórn fiskveiða, laga um fiskveiðar utan lögsögu Íslands eða annarra laga 

sem kveða á um stjórn fiskveiða.  

Á stjórnskipulegt gildi mismunar af þessu tagi hefur reynt nokkrum sinnum 

fyrir dómi. 

 

Hrd. 1953, bls. 142. Í málinu var deilt um skattareglur stóreignarskattslaganna 
fyrri, nr. 22/1950, en þau mæltu fyrir um þátttöku hluta- og samvinnufélaga í 
greiðslu hluthafa þeirra á stóreignarskattinum. Þessar reglur gátu leitt til 
ósamræmis milli einstaka félaga sem fjárhagslega voru eins sett (þar sem 
skattskylda félaganna gat oltið á fjárhagsstöðu hluthafa) og þá var verulegur 
munur milli þessara tveggja félagaforma hlutafélögunum í óhag. Hæstiréttur 
sagði um þetta að skattreglur laga nr. 22/1950 myndu ekki teljast eðlilegar, og 
gætu leitt til nokkurs ósamræmis milli einstakra félaga. Hins vegar hefði 
löggjafinn ekki fyrir fram tekið ákveðin félög út úr í því skyni að gera hlut þeirra 
verri en annarra og því var ekki staðhæft að lagákvæðin brytu gegn 67. gr. 

stjórnarskrá.   
 

Hrd. 1954, bls. 93. Í þessu máli var deilt um sama álitaefni og í H 1953:142 og 
komst Hæstiréttur að sömu niðurstöðu og í því máli með sömu 
röksemdarfærslu.  

 

Hrd. 1958, bls. 753. Hér komu nokkrir þættir stóreignarskattsins seinni til 
skoðunar út frá sjónarmiðum um jafnræðisregluna. Aftur kom til skoðunar hvort 
hlutafélögum og samvinnufélögum væri gert mishátt undir höfði þannig að 
brotið væri gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og þeim 
jafnræðisgrundvelli sem var skapaður með því ákvæði. Stóreignarskatturinn 
var lagður á hreinar eignir hlutafélaga og samvinnufélaga en hins vegar voru 
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varasjóðir og aðrir óskiptanlegir sameignarsjóðir samvinnufélaga algerlega 
undanþegnir skatti samkvæmt stóreignarskattalögunum en hinn almenni 
eignarskattur sem var í gildi á þessum tíma var lagður á slíka sjóði. Leiddi 
þetta til þess að samvinnufélög greiddu mun minna til skatts en hlutafélög. 
Hæstiréttur tók fram að með þessu fyrirkomulagi væri hlutafélögum og 
samvinnufélögum gert mishátt undir höfði en sagði þó að „allt að einu er ekki 
unnt að telja lög nr. 44/1957 ógilda réttarheimild af þeim sökum“.  
Þá var því haldið fram af gjaldanda skattsins að skatturinn lenti á svo fáum 
skattaðilum að í raun væri um eignarnám að ræða sem færi gegn 67. gr. (72. 
gr.) stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur féllst hins vegar ekki á þessi rök enda var 
talið að skattgjaldið væri ekki svo hátt að því yrði jafnað við upptöku fjár. 

  

Úrskurður Mannréttindanefndar Evrópu, Guðmundur Guðmundsson og 
Trésmiðjan Víðir gegn Íslandi (application No 511/59, Yearbook 3, p. 394), 
kveðinn upp 20. desember 1960.68 Kærandi var sami aðili og í málum Hrd. 
1958:758 og Hrd. 1959:759. Hann hélt því fram að ákvæði 
stóreignarskattslaganna nr. 44/1957 brytu í bága við 1. gr. 1. 
viðbótarsamnings við Mannréttindasáttmálann frá 20. mars 1952 og 14. gr. 
MSE, meðal annars vegna þess að álagning skattsins mismunaði mönnum og 
fyrirtækjaformum. Um það hvort brotið hefði verið gegn jafnræðisreglu eða 14. 
gr. MSE þar sem lögin mismunuðu félagsformum til hagsbóta fyrir samvinnu- 
og sameignarfélög, sagði nefndin að hafa yrði það í huga að mismunun væri 
fylgifiskur skattalaga, þar sem þau verkuðu á mismunandi hátt og með 
mismunandi þunga gagnvart hinum ýmsu einstaklingum og fyrirtækjum í 
þjóðfélaginu. Þótt lögin tæku ekki til samvinnufélaga og hlutafélaga á sama 
hátt, þá gæfi sú staðreynd ein út af fyrir sig ekki ástæðu til að draga í efa eðli 
þeirra sem lögmætra skattalaga í merkingu 1. gr. viðbótarsamningsins. Þá tók 
nefndin það jafnframt fram að 14. gr. MSE bannaði aðeins að mönnum væri 
mismunað vegna réttinda sem tryggð væru í MSE og viðbótarsamningnum, en 
nefndin hafði hins vegar áður sagt að þau réttindi sem kærandi taldi hafa verið 
brotið gegn, væru ekki tryggð af framangreindum sáttmálum, þar sem 1. gr. 
viðbótarsáttmálans verndaði aðeins eignir útlendinga.69 

 

Í Hrd. 1984, bls. 594 og 875, var deilt um hvort skattlagning tiltekins hóps 

lífeyrissjóða færi gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, þar sem sumum 

lífeyrissjóðum var með skattlagningunni gert að greiða skatta til að fjármagna 

lífeyrisgreiðslur til aðila sem stóðu utan sjóðanna, en öðrum ekki. Ekki var 

fallist á að um mismunun væri að ræða heldur var talið að öllum starfandi 

lífeyrissjóðum væri gert að taka þátt í fjármögnun lífeyrisgreiðslna. Þótt lögin 

skiptu lífeyrissjóðum í tvo hópa og ráðstöfuðu þeim fjármunum sem fengust 

                                                        
68

 Magnús Thoroddsen: Úrskurðir Mannréttindanefndar Evrópu 
 í kærumálum gegn Íslandi., bls. 233. 
69

 Síðast nefnda fullyrðingin um að sáttmálinn verndi aðeins eignir útlendinga en ekki eignir 
eigin þegna þeirra landa sem voru aðilar að samningnum, verður að teljast hæpin enda hefur 
framkvæmd Mannréttindanefndar og síðan Mannréttindadómstólsins sýnt fram á annað. Sjá 
hér einnig umfjöllun Magnúsar Thoroddsen um þetta atriði í grein sinni Úrskurðir 
Mannréttindanefndar Evrópu í kærumálum gegn Íslandi, bls. 233. 
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við skattlagningu lífeyrissjóðanna til mismunandi nota, var talið að 

skattheimtan væri sama eðlis í báðum tilfellum.  

Í Hrd. 2000, bls. 2946 (91/2000), var ekki fallist á að ákvæði laga nr. 

75/1981 bryti gegn jafnræðisreglu stjórnarskrár, en ákvæðið mælti fyrir um að 

sameignarfélag í eigu hjóna gæti ekki verið sjálfstæður skattaðili.  

 

Hrd. (726/2013). Í málinu var því m.a. haldið fram að skattstefna 
lagaákvæðanna sem mæltu fyrir um auðlegðarskattinn brytu í bága gegn 
jafnræðis- og eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur hafnaði 
þessari málsástæðu en í niðurstöðu sinni varðandi þetta atriði sagði 
Hæstiréttur m.a. að ef skattlagning myndi ná til fámenns hóps kynni það að 
veita vísbendingu um að of nærri þeim hefði verið gengið, en fjöldinn einn 
skæri þó ekki úr, heldur hvort skattlagningu væri gagngert beint að einstökum 
mönnum án þess að það væri gert á málefnalegan hátt. 
Í málinu kom til skoðunar hvort það að hafa skattleysismörk hjá hvoru hjóna 
fyrir sig lægri en hjá einstaklingi sem ekki væri í sambúð (en hjón skyldu telja 
eignir sínar saman fram til auðlegðarskatts) væri ómálefnaleg mismunun og í 
andstöðu við 65. gr., sbr. 72. gr. stjórnarskrár. Einnig var deilt um það hvort 
það sama gilti um hagstæðari skattstiga einstaklings, borið saman við 
skattstiga annars hjóna þegar bæði þurftu að greiða auðlegðarskatt. Áður 
hafði sú regla gilt að skattleysismörk eignarskatts einstaklinga höfðu verið hin 
sömu óháð hjúskaparstöðu. Vísað var til þess að í umræðu um frumvarp til 
laga nr. 128/2009 hefði fjármálaráðherra fært þau rök fyrir hinum mismunandi 
háu skattleysismörkum að þegar um væri að ræða svo háar eignir væri 
fjölskyldan auðvitað mun betur sett en einstaklingur og því þyrfti ekki að hafa 
tvöföld mörk þegar hjón ættu í hlut. Hæstiréttur komst síðan að þeirri 
niðurstöðu að löggjafanum væri heimilt að gera slíkan mun í skattalegu tilliti ef 
hann mundi styðjast við málefnaleg rök. Með vísan til þess að löggjafanum 
hafi verið játað verulegt svigrúm til ákveða þau sjónarmið sem liggja að baki 
skattlagningu og að teknu tilliti til þess að auðlegðarskatturinn var 
tímabundinn, var ekki talin næg ástæða til þess að líta svo á að með þessum 
mun á skattleysismörkum væri brotið gegn jafnræðisreglu. Hið sama var talið 
eiga við um mismunandi há skattþrep hjá hvoru hjóna um sig og einstaklingi. 

 

Lög nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi, er ætlað að leggja gjald á tiltekna aðila til að standa straum 

af kostnaði við rekstur Fjármálaeftirlitsins, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Í 5. gr. 

er síðan mælt fyrir um hvaða aðilar séu gjaldskyldir. Í 9. mgr. 5. gr. laganna  

er mælt fyrir um gjaldskyldu fjármálafyrirtækja sem stýrt sé af skilanefnd, 

slitastjóra eða bráðabirgðastjórn. Segir m.a. að gjaldið miðist við það 

starfsleyfi sem fyrirtækið hafði áður en það hafi farið undir yfirráð 

skilanefndar, slitastjórnar eða bráðabirgðastjórnar og jafnframt kemur fram að 

um fastagjald sé að ræða sem sé mishátt eftir því hvort um viðskiptabanka, 

aðrar lánastofananir eða önnur fjármálafyrirtæki sé að ræða. Gjaldið skal 
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greiðast þangað til skilum er lokið. Fjárhæð gjaldtökunnar tók árlegum 

breytingum og var lögum nr. 99/1999 breytt í lok hvers árs í þeim tilgangi. 

Mest fór fastagjaldið upp í 35.000.000 kr. vegna ársins 2012 sbr. lög nr. 

182/2011. Krafa um greiðslu gjaldsins nýtur réttarstöðu samkvæmt 110. gr. 

gþl. 

 

Í Hrd. (161/2014). varð uppi ágreiningur sem laut meðal annars að því hvort  
umrætt eftirlitsgjald fullnægði áskilnaði stjórnarskrárinnar um málefnalega 
skattlagningu. S sem var fjármálafyrirtæki í slitameðferð neitaði að greiða kröfu 
Fjármálaeftirlitsins um greiðslu eftirlitsgjaldsins og hélt því m.a. fram að 
fastagjald óháð efnahag, sem byggði eingöngu á því hvernig starfsleyfi 
viðkomandi fyrirtæki hefði haft áður en það hafi verið til slita, mismunaði 
gjaldskyldum fyrirtækjum og væri því ekki í samræmi við 65. gr. 
stjórnarskrárinnar.  
Um þetta atriði sagði Hæstiréttur að ekki lægi annað fyrir en að gjaldið hefði 
verið lagt jafnt á öll fjármálafyrirtæki sem á þessum tíma lutu forræði 
slitastjórnar og höfðu áður haft starfsleyfi sem viðskiptabankar og því var 
jafnræðis gætt, sbr. 65. gr. stjórnarskrárinnar. Héraðsdómur hafði komist að 
sömu niðurstöðu en nefndi þar að auki að það hefði verið mat löggjafans að 
leggja að jöfnu stöðu þeirra fjármálafyrirtækja sem voru í slitameðferð og 
höfðu áður haft starfsleyfi sem viðskiptabanki og með hliðsjón af þeim ríku 
valdheimildum sem löggjafanum voru veittar í stjórnarskrá var ekki talið að 
sýnt hafi verið fram á að slíkt mat væri í andstöðu við 65. gr. 
stjórnarskrárinnar.   

 

Hrd. 2. júní 2016 (531/2016). Hér reyndi m.a. á hvort ákvæði 8. gr. laga nr. 
165/2010 væri andstætt 65. gr. stjórnarskrárinnar, en ákvæðið mælti fyrir um 
breytingar á 55. gr. tsl. um heimild hlutafélags til samsköttunar með 
dótturfélagi, en breytingarnar fólu í sér að fjármálafyrirtæki í slitameðferð 
samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki voru útilokuð frá þessari heimild til 
samsköttunar. Taldi G sem var fjármálafyrirtæki í slitameðferð að ákvæðið 
leiddi til ómálefnalegs mismunar gagnvart sér. G benti á að í skattahugtakinu 
felist að tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verði að greiða gjald til hins 
opinbera eftir almennum efnislegum mælikvarða og hélt því síðan fram að 
með breytingarákvæðinu væru örfá fyrirtæki höndluð með öðrum hætti en 
sambærileg félög og það eina sem aðgreindi þau frá öðrum félögum væri að 
þau ættu í rekstrarerfileikum.70 G taldi að svo sértæk skattlagningarregla væri 
brot á óskráðri jafnræðisreglu skattaréttar og 65. gr. stjórnarskrárinnar.  
Héraðsdómur taldi að áður en kom til setningar laga nr. 165/2010 hefði 
ákvæði tsl. girt fyrir heimild félags til samsköttunar með dótturfélagi sínu ef bú 
þess hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta. Með setningu 8. gr. laganna hafi 
löggjafinn verið að leitast við að leggja fjármálafyrirtæki í slitameðferð og félag 
sem var undir gjaldþrotaskiptum að jöfnu, þannig að útilokað væri fyrir 
fyrrnefnda aðilann að njóta samsköttunarheimildarinnar. 
Héraðsdómur benti m.a. á að slit fjármálafyrirtækis fara í mörgum atriðum eftir 
sömu reglum og gjaldþrotaskipti og benti á ákvæði XII. kafla laga nr. 161/2002 

                                                        
70

 Stefnandi vildi í raun halda því fram að reglan gæti mögulega aðeins átt við einn aðila, þ.e. 
stefnanda þar sem að samsköttunarheimild tsl. gæti ekki átt við hin fjármálafyrirtækin sem 
voru í slitameðferð. 
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sem fjölluðu um störf slitastjórnar, ákvörðunar frestdags, meðferð krafna á 
hendur fjármálafyrirtæki og ráðstöfun hagsmuna viðkomandi fjármálafyrirtækis. 
Þá benti dómurinn á að reglur um lok slitameðferðar væru einnig að mörgu 
leyti hliðstæðar fyrirmælum um lok gjaldþrotaskipta.  
Taldi dómurinn að fjármálafyrirtæki í slitameðferð ætti svo margt sammerkt 
með þrotabúi sem væri undir gjaldþrotaskiptum að málefnalegt væri að láta 
sömu reglur gilda um þau sem girða fyrir möguleika þeirra til samsköttunar 
með dótturfélagi. Þá vísaði Héraðsdómur til þess að umþrætt lagaákvæði 8. 
gr. laga nr. 165/2010 væri almennt orðað og tæki til allra þeirra sem sættu 
slita- eða gjaldþrotameðferð skv. lögum nr. 161/2002 og ekki væri sýnt fram á 
að lagsetningunni hefði verið gagngert beint að stefnanda án málefnalegrar 
ástæðu. Því var ekki fallist á að lagaákvæðið færi gegn 65. og 1. mgr. 72. gr. 
stjórnarskrárinnar eða 1. gr. fyrsta viðauka sem og 14. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu. 

 

 Eins og áður segir er það eitt af hugtaksatriðum skattahugtaksins að þeir 

verði aðeins krafðir eftir almennum og málefnalegum mælikvarða, en af þeim 

dómum sem hér eru reifaðir má sjá að löggjafanum er játað víðtækt svigrúm 

til að ákveða þau atriði sem ráða skattheimtu og skattareglum laga. Þá hefur 

komið fram að mismunun sé fylgifiskur skattalaga og að alls kyns misræmi 

leyfist á þeim vettvangi. 71  Enda hefur verið talið að nokkuð gróft brot á 

jafnræðisreglunni þurfi til svo að skattlagningu verði hnekkt af þeim sökum.72 

Bera dómarnir sem fjallað er um í þessum kafla skýrt merki þess.  

Ekki er talið að hægt sé að gera neinar lágmarkskröfur um fjölda 

skattgreiðenda, sbr. H 1958:753. 73  Hins vegar bendir Hæstiréttur á í 

auðlegðarskattsmálinu að þótt fjöldi skattgreiðenda einn og sér ráði ekki 

úrslitum um hvort brotið sé gegn jafnræðisreglunni þá geti sú staðreynd að 

skattlagning nái frekar til fámenns hóps veitt vísbendingar um að mönnum sé 

mismunað á ótilhlýðilegan hátt í samanburði við aðra.  

Þess vegna má álykta að þegar um sértækar skattlagningarreglur er að 

ræða sem bitna á fáum aðilum sé meiri hætta en ella á að brotið sé gegn 

jafnræðisreglunni. Hins vegar geta slíkar skattareglur verið réttlættar ef þær 

hvíla á málefnalegu löggjafarmati. Þessi orð dómstóla gera í raun lítið til 

fyllingar og skýringar á þeirri jafnræðisreglu sem á að gilda við skattlagningu. 

Ætla má að sérhver mismunur sem gerður er á skattgreiðendum með löggjöf 

verði að hvíla á málefnalegu löggjafarmati, jafnvel þótt skattlagningin myndi 

bitna á stórum hópi fólks, leiðir það af þeim mörkum sem 65. gr. 
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 Gylfi: Ættarmark, bls. 327. 
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 Jónatan: bls. 6. 
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 Gylfi: Ættarmark, bls. 325. 
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stjórnarskrárinnar setur löggjafanum. Löggjafanum hefur þó almennt verið 

játað víðtækt svigrúm varðandi mat á því hvaða sjónarmið teljist málefnaleg 

við skattlagningu. Hér vaknar sú spurning hvort þau orð um að „óhemilt sé að 

beina skattlagningu gagngert að einstökum mönnum án þess að það sé gert 

á málefnalegan hátt“, megi túlka þannig að ef skattareglur séu sértækar og 

nái til fárra aðila séu gerðar meiri kröfur um að þær hvíli á málefnalegum 

grundvelli þannig að þrengt sé að hinu mikla svigrúmi sem löggjafanum sé 

annars veitt. Aftur á móti vaknar sú spurning hvort Hæstarétti hafi ekki verið í 

lófa lagið að taka slíkt beint fram beinum orðum.   

Þó finnast dæmi í réttarframkvæmd um að dómstólar hafi talið að 

löggjafinn hafi gengið of langt við meðferð skattlagningarvaldsins og 

dómstólar því tekið fram fyrir hendur löggjafans. 

Í Hrd. 1986, bls. 706 og 714 var talið að um mismunun við skattlagningu 

hefði verið að ræða og því var skattlagningin talin ólögmæt en dómurinn er 

reifaður í kafla 3.2 hér að ofan. Hæstiréttur benti á að sú regla hefði verið 

margítrekuð í lögum um svipað efni að sama gjaldstofn mætti ekki skattleggja 

nema í einu sveitarfélagi. Umdeild skattlagningarregla laga nr. 72/1980 var 

virt sem skattlagning á tekjur en ekki eignir. Þar sem tekjur aðila höfðu einnig 

verið skattlagðar af því sveitarfélagi sem aðilar voru búsettir í mælti 

skattareglan í raun fyrir um að aukin gjaldskylda réðist af búsetu gjaldanda 

og gekk það í berhögg við anda fyrri löggjafar um sama efni. Hér var því ekki 

aðeins að ræða um frávik frá fyrri löggjafarvenju sem leiddi til þess að 

ómálefnalegur mælikvarði var lagður til grundvallar heldur hvíldi þessi 

mælikvarði á löggjafarmati sem ekki gat talist almennt, þ.e. að aukin 

gjaldskylda réðist af búsetu gjaldanda.74 Þar að auki virtist gjaldstiginn einnig 

hafa áhrif á niðurstöðu Hæstaréttar en dómurinn taldi hann vera með 

ólíkindum háan ef aðeins væri um að ræða eignarskatt á verga eign.  

Í þessu samhengi má einnig benda á niðurstöðu Hæstaréttar í 

auðlegðarskattsmálinu (Hrd. 726/2013) varðandi álitaefnið sem snéri að 

mismunandi skattareglum sem giltu um skattleysismörk hjóna annars vegar 

og einstaklings sem var ekki í sambúð hins vegar. Þótt Hæstiréttur hafi 

komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri sýnt fram á að mismununin hafi hvílt 
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á ómálefnalegu löggjafarmati má lesa úr forsendum dómsins varnaðarorð til 

löggjafans. En með fyrirkomulaginu var vikið frá þeirri reglu sem gilt hafði um 

skattleysismörk hins almenna eignarskatts og Hæstiréttur taldi að ástæða 

hefði verið fyrir löggjafann að gera grein fyrir því í frumvarpi til laga um 

auðlegðarskatt að ætlunin væri að víkja frá fyrra fyrirkomulagi. Þá taldi 

Hæstiréttur að með tilliti til þess svigrúms sem löggjafanum hefði verið játað 

og að auðlegðarskatturinn væri tímabundinn „væri ekki næg ástæða“ að telja 

að umræddar reglur laganna færu gegn 65. gr. sbr. 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Úr orðum Hæstaréttar má því ef til vill lesa að í þessu 

tilfelli hafi löggjafinn gengið nærri reglunni um almennan og efnislegan 

mælikvarða við skattlagningu.  

Af niðurstöðunni í Hrd. 1986:706 og 714 sem og orðum Hæstaréttar í Hrd. 

(726/2013) mætti því álykta að þegar löggjafinn víkur frá fyrri venju í 

skattalöggjöf, geti komið til þess að dómstólar geri meiri kröfu til þess að um 

málefnalegt löggjafarmat sé að ræða. Getur þá skipt miklu hversu íþyngjandi 

skattareglurnar eru og hvort skattareglurnar eigi að gilda til langs tíma, þá 

skiptir máli að skattareglurnar hvíli á almennum mælikvarða. 

 
Hrd. 28. janúar 2016 (461/2015). H ehf. gerði út aflamarksbát og voru lögð 
veiðigjöld á H vegna fiskveiðiársins 2012/2013 vegna alls landaðs afla í 
tegundum sem ekki sættu ákvörðun um heildarafla, á grundvelli laga nr. 
74/2012, um veiðigjöld. H þurfti að greiða gjaldið vegna afla í tegundunum 
tindaskötu, hlýra, rauðmaga og grásleppu. Samkvæmt lögum nr. 74/2012 átti 
aðeins að leggja veiðigjöld á landaðan afla krókaaflamarksbáta í tegundum 
sem sættu ákvörðun um heildarafla og voru því ofangreindar aflategundir ekki 
gjaldskyldar ef þeim var landað af krókaaflamarksbát. H hélt því meðal annars 
fram að í álagningu veiðigjalda hafi falist óheimil mismunun þar sem ekki hafi 
verið lagt veiðigjald á báta í krókaaflamarkskerfi, sem hafi að öðru leyti verið í 
sambærilegri stöðu og aflamarksbátur H. Héraðsdómur komst að þeirri 
niðurstöðu að staða aflamarksbáta eins og H gerði út og krókaraflamarksbáta 
væri ósambærileg. Héraðsdómur benti á að aflamarksbátar fengju úthlutað 
aflamarki í mörgum kvótabundnum tegundum auk þess sem þeim var heimilt 
að flytja til sín aflahlutdeild í öðrum kvótabundnum tegundum og leigja aðrar 
tegundir, en krókaraflamarksbátar fengju aðeins aflahlutdeild í tilteknum 
tegundum (þorski, ýsu, ufsa, steinbít, löngu, keilu og gullkarfa). Þá væri 
aflamarksbátum heimilt að sækja aflann með margvíslegum veiðarfærum, 
meðan krókaaflamarksbátum væri óheimilt að stunda veiðar með öðrum 
veiðarfærum en handfærum og línu. Hæstiréttur komst að sömu niðurstöðu 
varðandi allar tegundirnar nema grásleppu. Hæstiréttur taldi að ekki lægi 
annað fyrir en að staða aflamarksbáta og krókaaflamarksbáta væri sú sama 
við veiðar á grásleppu þar sem við stjórn þeirra veiða var ekki gerður munur 
þessum tvenns konar bátum, auk þess sem veiðarfærin gátu verið þau sömu. 
Því taldi Hæstiréttur að ekki hefði verið sýnt fram á neitt sem réttlætti þá 
mismunun sem fólst í skattareglu laga nr. 74/2012, sem gerði H að greiða 
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veiðigjald vegna veiða á grásleppu en undanskildi þá sem stunduðu veiðar í 
krókaaflamarkskerfi. Talið var að í þessu fælist ómálefnaleg mismunun sem 
væri í andstöðu við 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar.  

 

Í dóminum taldi Hæstiréttur að löggjafanum væri heimilt að láta aðrar 

skattareglur gilda um veiði fiskveiðibáta sem höfðu veiðileyfi með aflamarki 

samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 116/2006 á tilteknum tegundum heldur en 

giltu um fiskveiðibáta sem höfðu veiðileyfi með krókaaflamarki samkvæmt 

sömu lagagrein. Taldi Hæstiréttur að um þessa aðila giltu ólíkar reglur hvað 

varðaði veiðar á þessum fisktegundum nema hvað varðaði veiðar á 

grásleppu. Því væri réttlætanlegt að ólíkar skattareglur giltu um þessa aðila 

hvað varðaði veiðar á öllum öðrum tegundum en grásleppu. Hæstiréttur fór 

því í strangara mat á því hvort mismununin á skattheimtu vegna 

grásleppuveiða væri byggð á málefnalegu löggjafarmati og sagði að ekki 

væri sýnt fram á neitt sem réttlætti þessa mismunun og því væri verið að 

heimta skatt af tilteknum aðilum á meðan öðrum, sem eins eða líkt stóð á hjá, 

var sleppt.  

Í MDE, N.M.K gegn Ungverjalandi 11. apríl 2013 (66529/11), (en 

dómurinn er reifaður í kafla 4.2.1) taldi dómurinn að tiltekinn hópur manna 

væri tekinn út og hlutur hans gerður verri en annarra sem voru í svipaðri 

stöðu. Má því segja að þar hafi ekki verið um almennan mælikvarða að ræða. 

Þar sem ekki var sýnt fram á málefnaleg sjónarmið sem réttlættu þessa 

mismunun hefði verið brotið gegn eignarréttarákvæði MSE. Þá skipti einnig 

máli að mismununin var talin þeim mun meira íþyngjandi vegna þess hve 

skattbyrði aðila var há í samanburði við þann almenna tekjuskatt sem var í 

gildi. 

Hér eru því komin dæmi um að dómstólar telji að skattlagningu sé beint 

að tilteknum aðilum á meðan öðrum sem eru svipaðri aðstöðu er sleppt. Telji 

dómstólar að slíkur mismunur sé kominn upp í skattlagningu má ætla að 

skattareglurnar teljist brjóta gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar eða að 

gerðar séu meiri kröfur um að mismununin hvíli á málefnalegu löggjafarmati. 

Þá má að auki benda á að atriði eins og fjárhæð skatta getur hér haft aukið 

vægi, sbr. Hrd.1986, bls. 706 og MDE (N.M.K gegn Ungverjalandi). Þá getur 

skipt máli hvort að skattlagningin nái til lengri tíma eða styttri, sbr. Hrd. 

(726/2013). 
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4.5.1 Er bankaskatturinn lagður á eftir almennum og mælikvarða og að 
gættri jafnræðisreglu? 

Við mat á því hvort bankaskatturinn standist kröfu stjórnarskrárinnar um 

málefnalega skattlagningu verður að telja það veigamikinn þátt að skera úr 

um hvort bankaskatturinn fari gegn jafnræðisreglunni. 

Við mat þetta verður fyrst að meta hvort um eiginlegan mismun við 

skattlagningu sé að ræða það er hvort bankaskatturinn sé lagður á eftir 

mælikvarða sem er almennur og hvort með honum sé verið að skattleggja 

tiltekna aðila en öðrum sem eins eða líkt stendur á hjá er sleppt. Þá verður 

einnig að huga að því hvort mismunurinn, sé hann fyrir hendi, hvíli á 

málefnalegu löggjafarmati.  

Eins og áður hefur komið fram var hinn upprunalegi skattur ekki látinn ná 

til fjármálafyrirtækja í slitameðferð skv. fmfl. og þeirra sem höfðu verið tekin til 

gjaldþrotaskipta sbr. 18. gr. laga nr. 139/2013. Að sumu leyti gilda 

mismunandi reglur um fjármálafyrirtæki sem er í gjaldþrotaskiptum og þess 

sem er í sérstakri slitameðferð, sbr. úrskurð yfirskattanefndar í máli nr. 

303/2010. Getur það leitt til þess að álitamál um jafnræðisregluna líti 

mismunandi við eftir því um hvorn aðilann er að ræða. Engu að síður verður 

sá háttur hafður á að hafa umfjöllunina um þessa aðila undir sama hattinum.  

Sérstakur skattur á skuldir fjármálafyrirtækja var lagður á með lögum nr. 

155/2010 og voru fjármálafyrirtæki í slita- eða gjaldþrotameðferð undanþegin 

skattskyldu fyrir setningu laga nr. 139/2013. Ekki hefur reynt á stjórnskipulegt 

gildi upprunalegu skattskyldunnar, en engu að síður verður ekki vikist hjá því 

að meta hvort hinar upprunalegu skattareglur bankaskattsins eins og þær 

voru áður en þeim var breytt með 18. gr. laga nr. 139/2013, hafi verið í 

samræmi við jafnræðisreglu þá sem stjórnarskráin setur skattlagningu. 

Upprunalega hljóðaði ákvæði laganna um skattskylda aðila svo: „Skylda til að 

greiða sérstakan skatt, eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum, hvílir á 

fjármálafyrirtækjum, sem hafa fengið starfsleyfi sem viðskiptabanki, 

sparisjóður eða lánafyrirtæki, og öðrum aðilum sem hafa fengið leyfi til að 

taka við innlánum. Skattskylda þessi tekur einnig til útibúa erlendra 

fjármálafyrirtækja sem taka við innlánum eða hafa sambærilegar 

starfsheimildir og viðskiptabanki, sparisjóður eða lánafyrirtæki“, sbr. 1. og 2. 

málsl. 1. mgr. 2. gr. bsl. Af lestri lagaákvæðisins er ljóst að skattskyldan er 
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látin ná til tiltekins hóps lögaðila, þ.e. þeirra fjármálafyrirtækja innlendra sem 

erlendra sem fengið hafa leyfi hér á landi til starfa sem viðskiptabanki, 

sparisjóður eða lánafyrirtæki og þeim sem hafa fengið leyfi til að taka við 

innlánum. Hugtakið fjármálafyrirtæki er skilgreint í 10. tölul. 1. mgr. 1. gr. a 

laga nr. 161/2002, en samkvæmt ákvæðinu nær hugtakið til fleiri aðila en 

þeirra sem skattskylda bsl. nær til. Því er ljóst að skattskyldan náði 

upphaflega ekki til allra fjármálafyrirtækja í lagalegum skilningi, heldur aðeins 

til viðskiptabanka, sparisjóða, lánafyrirtækja og innlánastarfsemi. Af þeim 

dómum sem eru nefndir hér að framan ætti slíkt þó ekki eitt og sér að leiða til 

þess að brotið væri á jafnræðisreglunni enda hafi málefnaleg 

löggjafarsjónarmið ráðið því hverjir voru skattskyldir. Upphaflega átti 

skattskylda bsl. einnig að ná til verðbréfafyrirtækja en vegna þess að skuldir 

þeirra voru fyrst og fremst rekstrarskuldir sem að jafnaði voru undir 

lágmarksviðmiðun laganna var ákveðið að láta gildissvið laganna ekki ná til 

verðbréfafyrirtækja.75 Verður þá að víkja að því álitaefni hvort jafnræðis hafi 

verið gætt gagnvart þeim tegundum fjármálafyrirtækja sem nefnd eru í 1. 

mgr. 2. gr. bsl. í samanburði við aðra lögaðila. Í þessu samhengi er rétt að 

líta til orða Hæstaréttar í Hrd. 1965, bls. 424 um að almenni löggjafinn hafi  

tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að leggja á þjóðfélagsþegnana skatta 

og að skattgilda tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og málefnalegan 

hátt. Þá verður að vísa til þess víða svigrúms sem löggjafanum hefur verið 

veitt í þessum efnum, sbr. þá dóma sem nefndir eru hér að framan í 

kaflanum. Umrætt ákvæði bsl. var almennt orðað og náði til allra þeirra 

fjármálafyrirtækja sem höfðu fengið starfsleyfi sem viðskiptabanki, 

sparisjóður eða lánafyrirtæki og annarra aðila sem höfðu fengið leyfi til að 

taka við innlánum. Markmið bsl. voru tiltekin í 1. gr. en með þeim var annars 

vegar verið að afla ríkinu tekna vegna hins mikla kostnaðar sem féll á 

ríkissjóð vegna hruns íslenska fjármálakerfisins og hins vegar að draga úr 

áhættusækni fjármálafyrirtækja. Með vísan til þess sem kemur fram hér að 

ofan og til þeirrar staðreyndar að ekki hefur reynt á stjórnskipulegt gildi bsl. 

eins og þau hljóðuðu fyrir setningu laga nr. 139/2013 verður hér gengið út frá 

því að 1. og 2. málsl. 1. mgr. 2. gr. bsl. brjóti ekki gegn þeirri jafnræðisreglu 

                                                        
75
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sem leiðir af skattahugtakinu og 65. gr. stjórnarskrárinnar og 14. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Ein af þeim rökum sem komið hafa fram af hálfu löggjafnas varðandi 

réttmæti þess að láta bankaskattinn einnig ná til fjármálafyrirtækja sem sæta 

slitameðferð var að ekki væri réttlætanlegt að undanþiggja þau skattinum, 

eins og upphaflega var gert í bsl., og að kröfuhafar slitabúana hafi allt eins 

mátt búast við því að sú undanþága væri afnumin með lögum.76 Með öðrum 

orðum var afstaða löggjafans sú að ekki væri málefnalegt að láta 

mismunandi skattareglur gilda um slitabú og starfandi fjármálafyrirtæki að 

þessu leyti. Því væri einmitt málefnalegt að láta bankaskattslögin ná einnig til 

slitabúa. Verður því að skera úr um hvort fjármálafyrirtæki í slitameðferð 

teljist hafa samstöðu með þeim skattskyldu aðilum skv. bsl. sem hafa ekki 

verið teknir til sérstakrar slitameðferðar eða gjaldþrotaskipta.  

Það hefur verið álitamál í réttarframkvæmd hver staða fjármálafyrirtækja í 

slitameðferð er í skattalegu samhengi. Virðist sem slíkir aðilar skipi sér stöðu 

á milli hinna starfandi fjármálafyrirtækja og þrotabúa. Þannig hefur verið talið 

að fjármálafyrirtæki í slitameðferð geti ekki talist vera þrotabú í skilningi 5. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl sbr. úrskurð YSKN í máli nr. 303/2010. Því hefur verið 

talið að þegar fjármálafyrirtæki er tekið til slitameðferðar verði ekki til ný 

lögpersóna eins og þegar um gjaldþrotaskipti er að ræða, sbr. 72. gr. gþl. 

Hins vegar hefur þótt málefnalegt að láta sams konar skattareglur gilda um 

slíka aðila og gilda um þrotabú, sbr. 8. gr. laga nr. 165/2010 og Hrd. 

(531/2015). Þessi óvissa um hvar skipa eigi fjármálafyrirtækjum í 

slitameðferð leiðir af reglum XII. kafla fmfl. en af þeim reglu leiðir að staða 

fjármálafyrirtækja í slitameðferð er um sumt lík stöðu þrotabúa en um sumt 

ólík. Helstu frávik frá reglum gþl. má finna í 1. mgr. 102. gr. fmfl. , en þar 

segir að krafa falli ekki í gjalddaga við það að fjármálafyrirtæki sé tekið til 

slitameðferðar og samkvæmt 2. mgr. 103. gr., skal slitastjórn hafa það að 

markmiði að fá sem mest fyrir eignir fjármálafyrirtækja, en ekki að hraða 

slitunum eins og mælt er fyrir um í gþl. Aðrar reglur XII. kafla fmfl. eru þó 

fremur til þess til fallnar að gera stöðu slitabúa líkari stöðu þrotabúa. Má þar 

nefna 1. mgr. 102. gr. sem mælir fyrir um að við slit fjármálafyrirtækis gildi 
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sömu reglur og við gjaldþrotaskipti varðandi gagnkvæma samninga og kröfur 

á hendur því. Í 3. mgr. 102. gr. segir að sömu reglur gildi um rétthæð krafna 

og við gjaldþrotaskipti og samkvæmt 1. mgr. 103. gr. fer ráðstöfun hagsmuna 

eftir reglum gþl. þó með þeim frávikum sem leiðir af ákvæðinu. Í 3. mgr. 103. 

gr. er síðan mælt fyrir um að slitastjórn skuli boða til kröfuhafafundar í sama 

skyni og skiptastjóri heldur skiptafundi um bústjórn við gjaldþrotaskipti. 4. 

mgr. 103. gr. mælir fyrir um að ef ekki er sýnt fram á að eignir 

fjármálafyrirtækisins muni nægja til að efna skuldbindingar megi krefjast 

riftunar með sama hætti og gildir um riftun ráðstafana við gjaldþrotaskipti.  

Um starfandi fjármálafyrirtæki sem falla undir 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. bsl. 

gilda reglur sem eru öðruvísi í sniðum en þær sem gilda um fjármálafyrirtæki 

í slitameðferð og er þær reglur helst að finna í lögum nr. 161/2002 og eftir 

atvikum í lögum um hlutafélög nr. 2/1995. Í raun hefur komið fram sú afstaða 

löggjafans að þegar fjármálafyrirtæki er tekið til slitameðferðar teljist 

eiginlegum atvinnurekstri og störfum hefðbundinnar félagsstjórnar, þar með 

talið hluthafa, lokið og þar með hafi orðið breyting á eignarhaldi og forræði 

fjármálafyrirtækis, sbr. 2. málsl. 8. tölul. 31. gr. tsl.77 Þetta löggjafarmat hefur 

hlotið blessun fyrir dómstólum, sbr. Hrd. (531/2016) sem fjallað er um í kafla 

4.5. 

Óhætt er að fullyrða með vísan til þess sem fram kemur hér að ofan að 

einhver munur sé á starfandi fjármálafyrirtækjum sem mælt er fyrir um í 1. 

málslið 1. mgr. 2. gr. bsl. og þeirra aðila sem teknir hafa verið til slita- eða 

gjaldþrotameðferðar, sbr. 3. málslið sömu greinar. Má því halda því fram með 

einhverri vissu að rökin um að með 18. gr. laga nr. 139/2013 sé einungis 

verið að fella niður undanþáguna sem bsl. höfðu upphaflega að geyma nægi 

ekki ein og sér til þess að tryggja að um málefnalegt löggjafarmat sé að 

ræða. Á hinn bóginn er ekki fullyrt með þessari niðurstöðu að það 

löggjafarmat að gera stöðu slitabúa og starfandi fjármálafyrirtækja geti ekki 

talist málefnalegt. Vegna þess hvað fjármálafyrirtæki í slitameðferð og þau 

sem hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta eiga margt sammerkt samanber það 

sem fram hefur komið þykir rétt að láta þessa aðila falla undir sama hattinn 

þegar fjallað er um almennan og efnislegan mælikvarða. Verður því að fara 
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fram mat á því hvort skattskylda þessara aðila samkvæmt bsl. leiði til þess að 

tilteknir aðilar séu teknir út úr í því skyni að gera hlut þeirra verri en þeirra 

sem eins stendur á hjá og hvort skattskyldan sé almenns eðlis og gætt sé 

jafnræðis.  

Við mat á því hvort verið sé að gera hlut fjármálafyrirtækja í slita- eða 

gjaldþrotameðferð verri en þeirra sem eins stendur á hjá er gagnlegt að líta 

til þess hvernig skattskyldu þrotabúa almennt hefur verið háttað. Á það hefur 

verið bent að skattalegar skyldur fyrirtækja falla ekki niður við upphaf slita- 

eða gjaldþrotaskiptameðferðar.78 Þrotabú eru skattskyld sbr. 5. tölul. 1. mgr. 

2. gr. tsl., þrotabú þurftu einnig að greiða eignarskatta samkvæmt þágildandi 

tekju- og eignarskattslögum þangað til hinn almenni eignarskattur var 

afnuminn með lögum nr. 129/2004. Samkvæmt langvarandi 

skattaframkvæmd hefur verið litið á þrotabú aðila, sem talist hefur 

skattskyldur til virðisaukaskatts, sem skattskyldan aðila samkvæmt lögum 

um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, og ber að skrá þrotabúið í grunnskrá 

virðisaukaskatts, sbr. 5. gr. laganna (sjá hér úrskurð YSKN 374/2013). 

Aðstöðugjöld átti samkvæmt lögum að leggja á þrotabú, sbr. 1. mgr. 34. gr.  

þágildandi laga nr. 91/1989, um tekjustofna sveitarfélaga, sbr. 5. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. þágildandi laga nr. 75/1981. Opinber gjöld sem lögð eru á þrotabú 

vegna starfsemi þess eftir upphaf gjaldþrotaskipta teljast til skiptakostnaðar 

samkvæmt 2. tölul. 110. gr. gþl., sbr. Hrd. 5. febrúar 2014 (62/2014). Það 

verður því að teljast ljóst að skattlagning á þrotabú ein og sér leiðir ekki til 

þess að brotið sé gegn jafnræðisreglunni.  

Bankaskatturinn hefur þó sérstöðu að því leyti að skattandlagið, sbr. 1. 

mgr. 3. gr. bsl. er heildarskuldir fjármálafyrirtækis. Óhætt er að fullyrða að slík 

skattlagning á skuldir hafi verið fátíð í íslenskri skattaframkvæmd. Hér að 

ofan er greint frá því að skattlagning á þrotabú hafi vissulega tíðkast í 

íslenskri skattaframkvæmd, en þeir skattar sem þar eru nefndir eru þó 

almennari og taka betur mið af gjaldþoli skattgreiðanda. Hinn almenni 

tekjuskattur samkvæmt tsl. sem þrotabúum er gert að greiða hefur t.d. þótt 

réttlætast af því að tekið væri tillit til fjárhagslegrar getu skattaðilanna.79  
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Það sem kemur næst því að vera í líkingu við bankaskattinn fyrir hrun 

fjármálakerfisins í október 2008 var aðstöðugjaldið sem lagt var á með lögum 

um tekjustofna sveitarfélaga áður en það var niðurfellt með lögum nr. 

124/1993. Aðstöðugjaldsstofninn var sá sem nú samsvarar 1. tölul. 31. gr. tsl. 

eða sá rekstrarkostnaður sem heimilt er að draga frá tekjum lögaðila og 

manna sem stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Hafi þrotabú 

ákveðið að halda áfram atvinnurekstri eða sjálfstæðri atvinnustarfsemi á 

gildistíma aðstöðugjaldsins var þrotabúið aðstöðugjaldsskylt. Það sem greinir 

skattstofn aðstöðugjaldsins frá skattstofni bankaskattsins er að í fyrsta lagi 

var um töluvert þrengri skattstofn að ræða í tilfelli aðstöðugjaldsins, þá var 

greiðsluskyldan afmörkuð við þann tíma sem aðili stundaði atvinnurekstur 

eða sjálfstæða starfsemi.  

Eftir fall bankanna hefur reynt á nokkur álitaefni sem varða skattlagningu 

á fjármálafyrirtæki sem sæta slitameðferð skv. lögum nr. 161/2002 en 

bankaskatturinn nær einnig til þessara aðila. Löggjafinn hefur ýmist talið að 

sömu skattareglur eigi að ná til slitabúa og starfandi fjármálafyrirtækja, t.d má 

nefna skattskyldu laga nr. 165/2011 um fjársýsluskatt sbr. úrskurð YSKN nr. 

80/2016, eða látið sömu skattareglur gilda og þegar um aðila ræðir sem hefur 

verið tekinn til gjaldþrotaskipta, samanber þær breytingar sem voru gerðar á 

55. gr. tsl. um samsköttun skattaðila og var fjallað um í áðurnefndum Hrd. 

531/2016. Þessi mismunandi afstaða löggjafans til þess í hvaða hóp á að 

skipa fjármálafyrirtækjum í slitameðferð getur skýrst af því að þær aðstæður 

voru mjög sérstakar og óvenjulegar sem leiddu til þess sérstaka 

fyrirkomulags sem var viðhaft við slit fjármálafyrirtækja, sjá m.a. lög nr. 

125/2008 og lög nr. 44/2009.  

Í raun má halda því fram að með dómum Hæstaréttar í málum nr. 

161/2014 og 531/2015 séu að einhverju leyti komin fordæmi fyrir því að 

löggjafanum sé heimilt að leggja að jöfnu stöðu fjármálafyrirtækja sem eru 

undir yfirráðum slitastjórnar og láta sérstakar skattareglur gilda um þessa 

aðila án þess að slíkt brjóti gegn 65. gr. stjórnarskrárinnar. Í Hrd. (161/2014) 

var um að ræða skattareglur sem náðu til afmarkaðs hóps fjármálafyrirtækja í 

slitameðferð, nánar tiltekið þeirra sem áður höfðu haft starfsleyfi sem 

viðskiptabankar og var ekki tekið tillit til efnahags eða stærðar 

fjármálafyrirtækisins. Í málinu var þó ekki eiginlega deilt um hvort  
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löggjafanum væri heimilt að láta sérstakar reglur gilda um skattlagningu á 

fjármálafyrirtæki sem stýrt var af slitastjórnum, heldur snérist ágreiningurinn 

um það hvort réttlætanlegt væri að leggja stöðu allra fjármálafyrirtækja sem 

höfðu áður haft starfsleyfi sem viðskiptabanki að jöfnu, án þess að tekið væri 

tillit til stærðar efnahags skattskylds aðila. Því verður að telja að dómurinn 

hafi að einhverju leyti takmarkað fordæmisgildi varðandi það álitamál hvort  

bankaskatturinn hvíli á málefnalegu löggjafarmati. Hins vegar verður ekki litið 

fram hjá því að bæði í áðurnefndum dómum eru komin fordæmi fyrir því að 

löggjafinn láti sérstakar skattareglur gilda um slitabú fjármálafyrirtækja sem 

dómstólar hafa að einhverju leyti lagt blessun sína yfir. Vaknar því hér sú 

spurning hvort löggjafanum sé ekki einmitt heimilt að láta sérstakar 

skattareglur gilda um þessa aðila (slitabú fjármálafyrirtækja) án þess að 

brotið sé gegn þeim skilyrðum sem 65. gr. stjórnarskrárinnar setur 

skattlagningu. Fyrir þessari niðurstöðu má færa nokkur rök. Fyrst má nefna 

að það hefur þótt málefnalegt löggjafarmat að láta mismunandi reglur gilda 

um mismunandi aðila og því er löggjafanum einmitt heimilt að leggja stöðu 

slitabúa að jöfnu og leggja sérstaka skatta á slitabú eða jafnvel tiltekins hóps 

slitabúa (t.d. slitabú sem höfðu haft starfsleyfi sem viðskiptabankar áður en 

slitameðferð hófst). Í þessu samhengi má einnig nefna að þær aðstæður voru 

mjög sérstakar og óvenjulegar sem leiddu til falls bankanna og þess sérstaka 

fyrirkomulags sem við var haft við slit og uppgjör bankanna, sbr. lög nr. 

125/2008 og lög nr. 44/2009.80  

Þá verður að telja að með áðurnefndum dómum hafi dómstólar ekki 

aðeins talið að skattareglur sem beint var sérstaklega að slitabúum, og eftir 

atvikum tilteknum hópi slitabúa, hafi hvílt á málefnalegu löggjafarmati, heldur 

hafi þessar reglur einnig verið lagðar á eftir almennum mælikvarða þannig að 

gætt hafi verið jafnræðis í samræmi við 65. gr. stjórnarskrárinnar. Slíkt mætti 

túlka á þann hátt að skattareglur sem beinast að fjármálafyrirtækjum sem 

sæta slitameðferð líkt og 3. málsliður 1. mgr. 2. gr. bsl. hvíli á almennum 

mælikvarða. 
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Þar að auki verður ætíð að hafa í huga hið veigamikla svigrúm sem  

löggjafanum hefur verið játað í þessum efnum og kemur skýrt fram í Hrd. 

726/2013. Þar vísar Hæstiréttur til jafnræðis og eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu og segir að með þessum 

ákvæðum séu valdi löggjafans til skattlagningar takmörk sett. Svo segir: „Í því 

felst að leggja ber skatta á eftir almennum efnislegum mælikvarða þar sem 

gæta verður jafnræðis gagnvart skattborgurunum eftir því sem unnt er. Séu 

þau grundvallarsjónarmið virt hafa dómstólar játað löggjafanum verulegt 

svigrúm til að ákveða hvernig skattlagningu skuli háttað í einstökum atriðum.“   

Að lokum má benda á að bankaskattinum var upphaflega ætlaður fremur 

stuttur tími en gengið var út frá þeirri forsendu við gerð frumvarps þess sem 

varð að lögum nr. 139/2013 að slitameðferð bankanna væri að fullu lokið árið 

2015.81 Þótt að slík spá hafi ekki gengið eftir að fullu má einnig vísa til þess 

að með 3. gr. laga nr. 107/ 2015 var bætt við undanþáguákvæði b-liðar 2. 

mgr. 2. gr. bsl. sem mælir fyrir um að skattskylda slitabúa falli niður að 

fenginni endanlegri staðfestingu dómstóla á nauðasamningi.82  Með þessu 

ákvæði er gildistími skattskyldu bankaskattsins takmarkaður, en slíkt getur 

haft áhrif á mat dómstóla á því hvort um málefnalega skattlagningu sé að 

ræða sbr. Hrd. (726/2013).  

Benda þessi atriði því sem nefnd eru hér að ofan þ.e. sérstaða slitabúa 

fjármálafyrirækja gagnvart öðrum þrotabúum lögaðila, hið víða svigrúm sem 

löggjafnum er játað við skattalöggjöf og afmarkaður gildistími skattsins, til 

þess að bankaskatturinn standist áskilnað stjórnarskrárinnar um að skattar 

verða að vera lagðir á eftir almennum og málefnalegum mælikvarða og að 

gættri jafnræðisreglu. 

Ekki verður þó komist hjá því að líta til atriða sem benda fremur til þess að 

vafi sé á hvort bankaskatturinn sé lagður á eftir almennum og málefnalegum 

mælikvarða. Hér verða nefnd nokkur atriði sem gætu leitt til þeirrar 

niðurstöðu.  

Því má halda fram að umræddar skattareglur sem vörðuðu slitabú 

fjármálafyrirtækja og komu við sögu í Hrd. (531/2015) og Hrd. (161/2014) hafi 

einmitt hvílt á málefnalegu löggjafarmati öðru en því að skattareglurnar giltu 
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jafnt um öll slitabú sem eins var ástatt um (almennur mælikvarði). Það skal 

tekið fram að í máli Hrd. (161/2014) reyndi aðallega á það hvort samræmi 

væri milli gjaldsins og kostnaðar við eftirlit hins skattskylda aðila, en þar sem 

gjaldið hvíldi á fullgildri skattlagningarheimild, sbr. 40. og 77. gr. 

stjórnarskrárinnar var ekki gerð krafa til þess að samræmi væri milli gjaldsins 

og kostnaðar við eftirlitið. Þá reyndi einnig á það hvort það væri málefnalegt 

að láta sömu reglur um gjaldhæð gilda um aðila óháð stærð efnahags. Við 

athugun á því hvort bankaskatturinn sé lagður á eftir almennum og 

málefnalegum mælikvarða gæti þó verið gagnlegt að líta til þess hvort  

málefnalegt löggjafarmat hafi búið að baki umræddum skattareglum laga nr. 

99/1999. Í málinu var um að ræða skattlagningu sem átti að standa straum af 

kostnaði við rekstur Fjármálaeftirlitsins, sbr. 1. gr. laga nr. 99/1999. Í 2. gr. 

laganna er síðan mælt fyrir um að Fjármálaeftirlitið gefi ráðherra skýrslu um 

áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs, sbr. 1. mgr. en skýrslunni á að fylgja álit 

samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila á áætluðu rekstrarumfangi næsta árs, 

sbr. 2. mgr. sömu lagagreinar. Ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til að 

breyta hundraðshlutum eftirlitsgjalds skal ráðherra leggja frumvarp þar að 

lútandi fyrir Alþingi, sbr. 3. mgr. Rekstrarkostnaður Fjármálaeftirlitsins hafði 

aukist verulega eftir hrun fjármálakerfisins 2008 en á sama tíma hafði 

fjármálakerfið sjálft minnkað töluvert, hluti af hækkun rekstrarkostnaðarins 

stafaði af rannsóknum í tengslum við bankahrunið.83 Við þessu var brugðist 

með því að láta hin föllnu fjármálafyrirtæki greiða fastagjald, sbr. lög nr. 

153/2008, en skattskyldan tók síðar breytingum bæði hvað varðar skattskylda 

aðila og fjárhæð gjaldtökuheimildar. Hér eru því komin rök fyrir því að það 

hafi verið málefnalegt að láta mismunandi skattareglur varðandi eftirlitsgjaldið 

gilda um fjármálafyrirtæki sem lutu yfirráðum slitastjórnar en um önnur 

fjármálafyrirtæki.  

Í Hrd. (531/2015) var deilt um stjórnskipulegt gildi 8. gr. laga nr. 165/2010, 

en með ákvæðinu var komið í veg fyrir að hlutafélag sem sætti slitameðferð 

skv. fmfl. hefði möguleika á að nýta sér ákvæði 55. gr. tsl. um heimild til 

samsköttunar með dótturfélagi. Með hinum umdeildu skattareglum voru sömu 

reglur látnar gilda að þessu leyti um slitabú fjármálafyrirtækja og höfðu gilt 
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um þrotabú. Þetta var talið réttlætanlegt með vísan til þess hve 

fjármálafyrirtæki í slitameðferð og þrotabú hefðu margt sammerkt. 

Með vísan til þess sem kemur fram kemur hér að ofan varðandi 

skattalagareglur þær sem komu við sögu í Hrd. (531/2015) og Hrd. 

(161/2014) má halda því fram að þær skattalagareglur sem um var deilt í 

áðurnefndum dómum hafi ekki einungis talist málefnalegar vegna þess að 

þær náðu jafnt til allra fjármálafyrirtækja sem sættu slitameðferð (eða 

fjármálafyrirtækja í slitameðferð sem áður höfðu starfsleyfi sem 

viðskiptabankar, sbr. Hrd. (161/2014)), heldur hafi önnur atriði einnig haft 

áhrif þar á. 

Gæti því verið ástæða til að rýna betur í það hvort það löggjafarmat sem 

býr að baki lögum nr. 139/2013, að láta skattskyldu bankaskattsins ná til 

slitabúa fjármálafyrirtækja sé almennt og málefnalegt. 

Sem rök fyrir því að slitabúum fjármálafyrirtækja sé mismunað í 

samanburði við aðra aðila í sambærilegri stöðu má nefna að kröfuhafar í 

þrotabú aðila sem ekki höfðu starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki, þurfa ekki að 

þola viðlíka skattlagningu og bsl. mæla fyrir um. Í raun má halda því fram að 

þrotabú hafi ekki verið skattlögð á viðlíkan hátt, sé horft til sögu lagasetningar 

á sviði skattheimtu. Þessi rök gætu þó haft takmarkað vægi vegna sérstöðu 

fjármálafyrirtækja í slitameðferð sem áður hefur verið fjallað um. 

Önnur rök sem leiða fremur til þess að lögmæti bankaskattsins gæti verið 

dregið í efa, eru þau að vafasamt geti verið í tilfelli bankaskattsins að láta 

sömu skattalagareglur gilda um skattstofn slitabúa og starfandi 

fjármálafyrirtækja. Af jafnræðisreglum líkt og þeirri sem leiðir af 65. gr. 

stjórnarskrárinnar hefur þótt leiða að gjalda skuli líku líkt og ólíku ólíkt, þó að 

sambærileg meðferð ólíkra tilvika ein og sér leiði ekki til þess að um 

mismunun sé að ræða verður slík meðferð að vera réttlætt með hlutlægum 

og málefnalegum ástæðum. 84 Áhrifin af því að láta skattstofninn vera 

heildarskuldir skattskylds aðila, sbr. 1. mgr. 3. gr. bsl., geta komið töluvert 

þyngra niður á slitabúum heldur en starfandi fjármálafyrirækjum. Ástæðan er 

sú að yfirleitt eru fjármálafyrirtæki í slitameðferð vegna þess að skuldir þeirra 

hafa orðið töluvert hærri en eignir þess (sjá hér 3. tölul. 2. mgr. 101. gr. fmfl. 
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og 1. mgr. 5. gr. laga nr. 125/2008, sbr. 1. og 2. gr. bráðabirgðaákvæða laga 

nr. 44/2009). Þá má benda á að annað af markmiðum bankaskattsins, um að 

með skattinum eigi að draga úr áhættusækni fjármálafyrirtækja, sbr. 1. gr. 

bsl., getur síður átt við um slitabú fjármálafyrirtækja heldur en um starfandi 

fjármálafyrirtæki. 

Áður hafa verið færð rök fyrir því að skattaregla 3. málsliðar 1. mgr. 2. gr. 

bsl. hafi verið lögð á eftir almennum mælikvarða og því í samræmi við 65. gr. 

stjórnarskrárinnar. Álitamál gæti þó verið hvort þessi niðurstaða þoli frekari 

skoðun. Vissulega er það rétt að áðurnefnd skattaregla virðist koma jafnt 

niður á þeim aðilum sem eru í svipaðri stöðu, þ.e. fjármálafyrirtækjum í 

slitameðferð. Hins vegar er það álitamál hvort lagareglan sé almennt orðuð 

en beinist gagngert að fámennum hóp skattborgara, þ.e. tiltekinna slitabúa, 

en slíkt kann að veita vísbendingu um að of nærri þeim hafi verið gengið ef 

það er ekki gert á málefnalegan hátt, sbr. Hrd. (726/2013). Í almennum 

athugasemdum frumvarps til laga nr. 139/2013 eru þrír aðilar beinlínis 

nafngreindir en þar segir orðrétt: „Þannig mun skatturinn m.a. verða lagður á 

kröfur föllnu bankanna þriggja, Glitnis, Kaupþings og Landsbankans gamla 

eins og þær standa í reikningum búanna í lok hvers árs. Sú breyting breikkar 

stofn skattsins til muna en í nýlegri skýrslu Seðlabankans um 

fjármálastöðugleika kemur fram að kröfur í þrotabú föllnu bankanna séu um 

7.800 milljarðar kr.“ 85 Það hefur verið talið að af skattahugtakinu eigi að leiða 

að ekki eigi að vita fyrir fram, hverjir greiða skatta og hversu háa.86 Virðast 

áðurgreind ummæli í frumvarpinu ekki vera í samræmi við þessa meginreglu. 

Hafa verður þó í huga að þeir aðilar sem nefndir eru hér að ofan hafa verið 

kveikjan að hinum ýmsu lagasetningum sem virðast beinlínis hafa verið 

gerðar með þessa aðila í huga. Má hér nefna lög nr. 125/2008. Í Hrd. 28. 

október (340/2011) reyndi á hvort löggjafinn hafi brotið gegn eignarrétti 

tiltekinna aðila með þessari löggjöf en Hæstiréttur taldi m.a. með vísan til 

hinna sérstöku aðstæðna sem voru kveikjan að lagasetningunni, að um 

málefnalegt löggjafarmat væri að ræða. Þá má benda á að þessir sömu 

aðilar voru nefndir berum orðum í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 153/2008, um 

breytingar á lögum nr. 99/1999. Bendir þetta fremur til þess að þrátt fyrir að í 

                                                        
85

 Þskj. 2, 143. lögþ. 2013-14, bls. 9. 
86

 Gylfi: Ættarmark, bls. 333.  



74 

fræðiskrifum hafi verið gengið út frá því að ekki eigi að vera vitað fyrir fram 

hverjir greiða skatt og hversu háan þá hefur raunin í framkvæmd orðið önnur. 

Í auðlegðarskattsdómnum má lesa úr orðum Hæstaréttar að ef skattlagning 

bitni á færri aðilum þurfi hún að vera byggð á málefnalegu löggjafarmati, en 

þessi orð mætti túlka þannig að ef um sértækar (óalmennar) skattareglur er 

að ræða megi gera meiri kröfur um að þær hvíli á málefnalegu löggjafarmati. 

Í H (grásleppa) má sjá svipuð sjónarmið, en þar var talið að ekki mætti gera 

aflamarksbátum að greiða skatt vegna landaðrar grásleppu þegar öðrum sem 

eins stóð á hjá var sleppt, þar sem ekki hefði komið fram neitt sem réttlætti 

þessa mismunun.  

Gæti því hið sértæka gildissvið bsl. leitt til þess að svigrúm löggjafans til 

þess að meta hvað sé málefnalegur mælikvarði væri takmarkað að einhverju 

leyti og að strangari kröfur séu gerðar hvað þetta varðar. Getur það leitt til 

þess að tilgangur bsl. hafi meira vægi en ella en um tilgang skattlagningar 

verður fjallað um í kaflanum hér á eftir. Þá getur hér skipt máli að um töluvert 

háar fjárhæðir er að ræða en áætlaðar tekjur ríkissjóðs af skattlagningunni 

hlupu á tugum milljarða króna.87  

4.6  Tilgangur og þjóðfélagslegar aðstæður við skattheimtu 

Tilgangur skattheimtu hefur ekki talist þáttur í skattahugtakinu, hins vegar er 

talið að tilgangur skatta geti skipt miklu máli þegar skeri eigi úr um hvort 

skattlagning sé lögð á eftir almennum efnislegum mælikvarða.88  

Skattar eru ekki aðeins notaðir til að standa undir þörfum hins opinbera, 

t.d. verklegum framkvæmdum og kostnaði við löggæslu, heldur eru skattar 

einnig notaðir sem eins konar miðlunarúrræði í efnahagsmálum, t.d. til að 

bæta kjör hinna lægst launuðu.89 Þá getur tilgangur skattheimtu oft verið sá 

að hafa áhrif á breytni og hegðun borgaranna.90 Dæmi um slíka reglu er 2. 

gr. laga nr. 133/2011 sem deilt var um í H 153/2012, en reglan átti að 

stemma stigu við ólögmætri úthlutun fjár úr hlutafélögum.  

Talið er að tilgangur skattalaga geti haft þau áhrif að slegið sé af þeim 

kröfum um að skattur sé lagður á eftir almennum og efnislegum 
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mælikvarða.91 Í íslenskri réttarframkvæmd hefur tilgangur skattalaga einkum 

haft áhrif á mat dómstóla á lögmæti skattareglna, löggjafanum í hag. 

 

Í Hrd. 1958, bls. 753, vegna seinni stóreignarskattslaganna fjallaði undirdómur 
um tilurð stóreignarskattslaganna nr. 44/1957, en skatturinn var liður í 
efnahagsaðgerðum sem miðuðu að því að stöðva verðbólgu og koma 
efnahagsmálum ríkisins á traustari grundvöll, með því að afla fjármagns til 
þess að jafna halla þann sem orðinn var á útflutningsframleiðslu. Þá sagði 
undirdómur að með þessum aðgerðum teldu stjórnvöld og löggjafinn sig stefna 
að því að koma meira jafnvægi á fjárhagskerfi ríkisins, sem myndi koma 
þjóðinni í heild að gagni. Var talið að hafa bæri þessi atriði í huga við lögmæti 
skattstefnu laga nr. 44/1957, en ekki var talið að skattstefnan bryti í 
meginstefnu gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur staðfesti 
svo þessa niðurstöðu. 
 

Í Hrd. (153/2012) var talið að skattlagning á ólögmæt lán úr hlutafélagi 

væri réttlætanleg, þótt lánið hefði verið endurgreitt að fullu, m.a. með vísan til 

tilgangs skattareglu 2. gr. laga nr. 133/2001. En með reglunni var löggjafinn 

að reyna að stemma stigu við ólögmætri úthlutun í formi láns úr hlutafélögum. 

Talið var að af hálfu löggjafans væri ekki gert ráð fyrir því að endurgreiðsla 

hefði áhrif á skattskylduna og því væri um skýra ákvörðun löggjafans að 

ræða. 

 

Hrd. (726/2013) Við úrlausn á því hvort ákvæði laga nr. 128/2009, um 
auðlegðarskatt, væru stjórnskipulega gild taldi Hæstiréttur að horfa yrði m.a. til 
þess við hvaða aðstæður lögin væru sett og hvert væri markmið þeirra. Var 
síðan rakið að á þeim tíma sem lögin voru sett var við einstæðan vanda að 
etja í ríkisfjármálum og um gífurlegan halla ríkissjóðs að ræða og því væri 
upptaka auðlegðarskatts liður í því að afla ríkissjóði tekna.  
Þá var vikið að því að upptaka auðlegðarskatts var m.a. rökstudd af 
löggjafanum, með því að mikil eignatilfærsla hafði átt sér stað í íslensku 
samfélagi árin á undan og eignir safnast saman á fárra hendur. Taldi 
löggjafinn því ekki óeðlilegt að við ríkjandi aðstæður yrði skattbyrði þeirra 
eignameiri aukin frá því sem áður hafði verið, sérstaklega með vísan til þess 
að skattareglur hafi áður verið hagstæðari fyrir þennan hóp.  

 

Í stóreignar- og auðlegðarskattsdómunum má glöggt sjá samspil 

þjóðfélagslegra aðstæðna og tilgangs skattalaga. Í báðum tilfellum var um að 

ræða einhvers konar efnahagsþrengingar sem bregðast átti við með upptöku 

skatta. Verður því að teljast með vísan til þessara dóma að efnahagslegar 

þrengingar ríkisins geti leitt til þess að svigrúm löggjafans til að ákveða hvaða 
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atriði eigi að ráða skattskyldu sé aukið. Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu 

í máli 66529/11 var þó talið að skattlagning á tiltekna opinbera starfsmenn 

yrði ekki réttlætt með vísan til þess að hún kæmi í kjölfar efnahagslegra 

þrenginga. Talið var að skattlagningin gætti ekki meðalhófs auk þess sem 

hún mismunaði þegnunum. Það er því ljóst að efnahagslegar þrengingar 

leiða ekki til þess að löggjafinn leiki algjörlega lausum hala í þessum efnum. 

 Því hefur verið haldið fram að tilgangur skattalaga geti einnig skipt máli 

við afmörkun milli skatts og eignarnáms, en nefnt hefur verið að þegar lög 

miða að beinni tilfærslu verðmæta milli tiltekinna þrengri hópa 

þjóðfélagsþegna, geti fremur um eignarnám verið að ræða en skatt.92  

 

Hrd. 1958, bls. 753. Í stóreignarskattslögunum nr. 44/1957 var mælt fyrir um 
að skatti sem innheimtist samkvæmt lögunum skyldi skipt þannig, að 
þriðjungur skyldi renna til veðdeildar Búnaðarbanka Íslands, en tveir þriðju 
hlutar til byggingarsjóðs ríkisins, sbr. 9. gr. laganna. Álitamál var hvort með 
þessu fyrirkomulagi væri fremur verið að afla ríkissjóði tekna með framlögum 
gjaldenda heldur sjóðum með sjálfstæðu verksviði. Eignatakan í þarfir þessara 
sjóða helgaðist því ekki af almennum reglum um heimild til skattlagningar og 
því bryti hún gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur taldi það 
hins vegar leiða af öðrum ákvæðum laganna að ríkissjóður væri skattkrefjandi 
og ákvæði  9. gr. yrði að skýra þannig, að með því væri löggjafinn að ráðstafa 
fyrirfram skatttekjum ríkissjóðs samkvæmt lögunum. Því væri ekki um ógilda 
eignatöku að ræða. 
 
Hrd. 1964, bls. 424. Með lögum nr. 75/1962 um stofnlánadeild 
landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, var sett á stofn 
sérstök deild í Búnaðarbanka Íslands sem nefndist stofnlánadeild 
landbúnaðarins. Í 4. gr. laganna var síðan rakið hverjar tekjur 
stofnlánadeildarinnar voru en þær voru m.a. 1% álag á söluvörur 
landbúnaðarins. Einn greiðandi skattsins taldi að hér væri um eignarnám en 
ekki skattlagningu að ræða. Undirdómur vísaði m.a. til tilgangs laganna sem 
var að fjármagna lán til ýmissa framkvæmda tegdum landbúnaði og að gjaldið 
bitnaði ekki á þröngum hópi manna. Því færi gjaldið ekki gegn 
eignarréttarákvæði. Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu en bætti m.a. við að 
almenni löggjafinn hefði stjórnskipulegan rétt ef sérstök efni væru til að 
„skattgilda tiltekna þjóðfélagshópa á eðlisrökréttan og málefnalegan hátt til 
sérstakra og jafnvel hvers konar almannaþarfa.“ Þá væri löggjafanum heimilt 
að leggja fégald á tiltekna þjóðfélagshópa eftir eðlisrökréttum og 
málefnalegum sjónarmiðum til fullnægingar á þörfum þeirra þjóðfélagshópa, 
sem álögunum sæta. 

 

Hrd. 1984, bls. 594 og 875. Hér var deilt um ákvæði laga nr. 97/1979 sem 
mælti fyrir um að tilteknir lífeyrissjóðir skyldu leggja fram 5% af bókfærðum 
iðgjaldstekjum sínum til umsjónarnefndar eftirlauna sem skipuð var samkvæmt 
ákvæðum sömu laga. Fénu bar að verja eftir lögákveðnum hætti og átti það að 
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fara til eftirlaunakerfis aldraðra sbr. lög nr. 97/1979. Einn skattgreiðandi 
(stefnandi) taldi að hér væri í raun um að ræða eignarnám frekar en 
skattheimtu, þar sem að í þessum lagareglum fælist að tekið væri fé af 
stefnanda til að standa undir fjárgreiðslum til hóps einstaklinga utan sjóðsins. 
Slíkur tilflutningur fjár fengi ekki staðist nema bætur kæmu fyrir. Í forsendum 
undirdóms sem síðan var staðfest. Í Hæstarétti var ekki fallist á þetta 
sjónarmið. Talið var að skattheimtan næði jafnt til allra þeirra sem störfuðu á 
sams konar eða svipuðum grundvelli, þ.e. lífeyrissjóða. Þá var einnig litið til 
tilgangs laganna sem lið í þeirri þróun lífeyrismála hérlendis, að tryggja sem 
flestum rétt til lágmarkslífeyrisgreiðslna til viðbótar eftirlaunum að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum. Því var talið að um málefnalega skattlagningu væri að 
ræða. 
 

Í þessum þremur dómum var búið að ráðstafa skattheimtunni fyrir fram 

með lögum. Álitamálið var því hvort hér væri um eignartilfærslu frá einum 

aðila til annars að ræða og þar af leiðandi teldist slíkt til eignarnáms sem í 

samræmi við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar færi ekki fram án þess að 

bætur kæmu fyrir. Í Hrd. 1965, bls. 424, og Hrd. 1984, bls. 594 og 875, virðist 

sem dómstólar telja slíka eignatilfærslu réttlætanlega vegna þess að 

skattlagningin tók jafnt til þeirra sem eins eða líkt stóð á hjá. Í fyrra tilvikinu 

voru það bændur og í seinna tilvikinu lífeyrissjóðir, og var skattlagningunni 

varið til almenningsþarfa. Hér var því í báðum tilfellum bæði almennt og 

málefnalegt hvernig skatturinn var lagður á og til hvaða þarfa skattinum var 

varið. Í raun má halda því fram með nokkurri vissu að fyrra atriðið (hvernig 

skatturinn er lagður á) sé veigameira í því mati hvort um málefnalega 

skattlagningu sé að ræða. Það til hvaða þarfa skattlagningu er varið telst  

vera liður í tilgangi skattheimtu og eins og áður hefur komið fram er tilgangur 

skattheimtu ekki þáttur í skattahugtakinu. Líklegast yrði að vera fyrir hendi 

brot gegn jafnræðisreglu við skattlagningu auk þess að um eignatilfærslu til 

þröngs þjóðfélagshóps væri að ræða, til að skattlagning teldist af þessum 

sökum til eignarnáms. Hér verður að hafa í huga að þó að það sé ekki þáttur 

í skattahugtakinu er talið að aðallreglan við skattlagningu sé sú að 

ríkisvaldinu sé frjálst að ákveða ráðstöfun skatttekna.93 

Í stóreignarskattsdóminum var einungis vísað til þess að hinar umdeildu 

reglur 9. gr. laga nr. 44/1957 fælu ekki í sér eignatilfærslu heldur væri verið 

að ákveða fyrir fram hvernig skattinum skyldi varið. Hæstiréttur tók fram að 

það kæmi skýrt fram í lögum nr. 44/1957 að ríkissjóður væri skattgreiðandi 
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og því léki tæpast vafi á því að skatturinn rynni til hins opinbera.94 Ekki var 

fjallað um sjónarmið um mismunun eða almennan mælikvarða í samræmi við 

þetta ákvæði en það var gert á öðrum stað í dómnum og komist að þeirri 

niðurstöðu að lögin mismunuðu ekki aðilum.  

4.6.2 Bankaskatturinn og sjónarmið um tilgang og þjóðfélagslegar aðstæður 
við skattheimtu 

Mælt er fyrir um markmið skattsins í 1. gr. bsl. en það er tvíþætt; annars 

vegar að afla ríkissjóði tekna vegna hruns íslenska fjármálakerfisins og hins 

vegar að draga úr áhættusækni fjármálafyrirtækja vegna þeirrar kerfisáhættu 

með tilheyrandi kostnaði sem áhættusöm starfsemi þeirra getur haft í för með 

sér fyrir þjóðarbúið. Í samræmi við það sem kom fram hér að ofan verður litið 

til þess hvort þessi tilgangur bsl. hafi einhver áhrif við mat á því hvort 

skattlagningin sé lögð á eftir almennum og efnislegum mælikvarða. Einkum 

verður litið til þess hvort tilgangurinn hafi þau áhrif að hægt sé að slaka á 

kröfunum í þessum efnum. 

 Verður fyrst vikið að fyrra atriðinu sem lýtur að tekjuöflun ríkisins vegna 

bankahrunsins. Í almennum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

lögum nr. 139/2013 eru rök færð fyrir því að láta bankaskattinn einnig ná til 

lögaðila í slitameðferð en þeir höfðu áður verið undanþegnir skattskyldu bsl. 

Þar segir að engin rök séu talin standa til þess að hinir föllnu bankar, þ.e. 

Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, séu undanþegnir skattinum, m.a. í ljósi 

þess gríðarlega kostnaðar sem íslenska þjóðarbúið varð fyrir vegna 

gjaldþrota gömlu bankanna.95 

Í raun má halda því fram að þetta markmið bsl. sé sams konar og 

sjónarmið þau sem bjuggu að baki stóreignarskattslögunum nr. 44/1957, og 

auðlegðarskattslögunum, sbr. lög nr. 128/2009, en báðar skattlagningarnar 

voru viðbrögð löggjafans við einhvers konar efnahagslegum þrengingum. Því 

væri rétt að hafa þetta atriði í huga við mat á lögmæti bankaskattsins líkt og 

gert var í Hrd. 1958, bls. 753, og Hrd. 726/2013. Þó er sá munur á bsl. að 

sjónarmið um ábyrgð hinna skattskyldu aðila á hinum efnahagslegu 
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 Gylfi Knudsen: Ættarmark, bls. 334. 
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 Þskj. 2, 143. lögþ. 2013-2014, bls. 9. 
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þrengingum virðast einnig hafa áhrif saman ber orð löggjafans í almennum 

athugasemdum frumvarpsins, sem getið er hér að ofan.  

Álitamál gæti þó verið hversu mikið vægi hinar þjóðfélagslegu aðstæður 

ættu að hafa, einkum í samanburði við áðurnefnda dóma. Í auðlegðar-

skattsdómnum taldi Hæstiréttur að um „einstæðan vanda í ríkisfjármálum“ 

væri við að etja og í stóreignarskattsdómnum frá 1958 var skatturinn lagður á 

til að bregðast við viðvarandi verðbólgu sem stöðugt átti sér stað og til að 

jafna þann halla sem orðinn var á úflutningsframleiðslu. Eigi tilgangur 

bankaskattsins að hafa þau áhrif að svigrúm löggjafans sé aukið verður að 

ætla að m.a. verði að vera fyrir hendi þær þjóðfélagslegu aðstæður sem geta 

réttlætt slíka skattlagningu. Er þá álitamálið hvort hagur ríkissjóðs hafi 

vænkast þannig á þeim tíma sem liðið hefur frá falli bankanna að slík 

réttlæting eigi ekki lengur við.  

Hvað sem hinum þjóðfélagslegu aðstæðum líður ætti þó að vera óumdeilt 

að töluverður kostnaður lagðist á ríkissjóð vegna hruns bankakerfisins í 

október 2008. 96  Gæti sú staðreynd haft áhrif á svigrúm löggjafans við 

álagningu bankaskattsins, þ.e. að svigrúmið verði enn víðtækara en ella.  

Seinna markmið bsl. skv. 1. gr. um að draga úr áhættusækni 

fjármálafyrirtækja á illa við um fjármálafyrirtæki í slitameðferð. Ástæðan er sú 

að í fyrsta lagi ræðst skuldastaða slíkra aðila fyrst og fremst af kröfum sem 

stofnuðust áður en til slitameðferðar kom. Skattstofninn á slitabú miðast 

síðan við samtölu viðurkenndra krafna umfram 50 milljarða í bú aðila í lok 

ársins á undan álagningarári, sbr. 4. mgr. 3. gr. bsl. Við upphaf 

slitameðferðar breytir fjármálafyrirtækið um stjórn og tilgang og miðar þá 

starfsemi fjármálafyrirtækisins að því að gera upp við kröfuhafa í samræmi 

við fmfl. og gþl. Auk þess ríkja töluvert strangari reglur um ráðstafanir 

verðmæta og hagsmuna slitabúa en starfandi fjármálafyrirtækja. Verður því 

vandséð hvernig skattlagning á skuldir slitabúa eigi að koma í veg fyrir frekari 

skuldasöfnun þeirra. Þetta atriði eitt og sér ætti hins vegar ekki að valda því 

að bankaskatturinn teljist ómálefnalegur, en þetta markmið 

skattlagningarinnar myndi ólíklega leggja eitthvað á vogarskálarnar til að 

hjálpa bankaskattinum að uppfylla þau skilyrði sem stjórnarskráin setur. 
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 Kostnaður og endurheimtur ríkissjóðs af falli bankanna, bls. 17. 
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Þessi tvö markmið bankaskattsins skv. 1. gr. bsl. myndu að öllum 

líkindum ekki hafa úrslitaáhrif við mat á því hvort um málefnalega 

skattlagningu væri að ræða en þau gætu eftir sem áður skipt máli við 

heildarmat á þessu álitaefni. Ólíklegt verður hins vegar að telja að 

niðurstaðan yrði að bankaskatturinn teldist ómálefnalegur eingöngu með 

vísan til markmiðs hans. Þótt sannfærandi rök yrðu færð fyrir því að 

skattlagning á slitabú samrýmist illa markmiðum laganna um að draga úr 

áhættusækni eða þá að umfang hins mikla kostnaðar vegna bankahrunsins, 

sem skattinum er ætlað að mæta sé í raun ekki jafn mikið og í fyrstu var 

haldið, myndi slík röksemdarfærsla langlíklegast ekki valda því að 

bankaskatturinn teldist ómálefnalegur og því ólögmætur. Orsakast það af því 

sem áður hefur verið sagt um að tilgangur skattheimtu er ekki þáttur í 

skattahugtakinu. Aftur á móti hefur því verið haldið fram að tilgangur 

skattalaga geti valdið því að fremur verði litið á að um eignarnám sé að ræða 

heldur en skattheimtu. Er þetta talið eiga við þegar tilgangur skattheimtu 

miðar að beinni tilfærslu verðmæta milli tiltekinna þröngra hópa 

þjóðfélagsþegna.97 Ástæða getur verið að meta hvort slík eignatilfærsla felist 

í bankaskattinum því þótt að það komi ekki fram í markmiðsákvæði 1. gr. bsl. 

þá var skattlagningunni ætlað að fjármagna tiltekna efnahagslega aðgerð 

sem fólst í leiðréttingu á verðtryggðum fasteignaveðlánum einstaklinga sbr. 1. 

mgr. 3. gr. laga nr. 35/2014. Þessi tilgangur bankaskattsins kemur þó hvergi 

fram í lögum nr. 139/2013 né í lögskýringargögnum sem þeim fylgja. Hann 

kemur hins vegar fram í lögskýringargögnum sem fylgja lögum nr. 35/2014. Í 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 35/2014 er sá kostnaður sem fylgdi 

þessari leiðréttingu rakinn og síðan segir að til að treysta stöðu ríkissjóðs við 

fjármögnun leiðréttingarlána og tiltekinna hliðaráhrifa sem aðgerðin hafði á 

ríkisfjármálin, var sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki hækkaður og 

undanþága fjármálastofnana í slitameðferð frá skattinum afnumin með 

samþykkt laga nr. 139/2013. 98 Verður því að taka til skoðunar hvort þetta 

leiði til þess að með bankaskattinum sé í raun verið að færa verðmæti frá 

hinum skattskyldu slitabúum til þeirra einstaklinga sem leiðrétting 

verðtryggðra fasteignaveðlána, sbr. 3. gr. laga nr. 35/2014 nær til. Hér verður 
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 Gaukur : bls. 141-142. 
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 Þskj. 837, 143. lögþ. 2013-2014 bls. 31.  
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því fyrst að meta hvort skattlagningin beinist að þröngum þjóðfélagshópi. 

Nærtækast er að vísa til kafla 4.5.1 hér að ofan en þar er m.a. rakið að 

bankaskatturinn feli í sér frekar sértækar skattlagningarreglur sem nái til fárra 

aðila. Þótt það eitt og sér leiði ekki til þess að skattlagningin teljist 

ómálefnaleg, er álitamál hvort rétt sé að kalla bankaskattinn eignarnám, ef 

hið sértæka eðli bankaskattsins er skoðað með hliðsjón af því efnahagslega 

markmiði sem bankaskattinum er ætlað að vinna að. Hér verður að hafa í 

huga þá fyrirvara sem gerðir eru við vægi þessa atriðis þ.e. að það að 

ráðstöfun skatttekna geti leitt til þess að um eignarnám sé að ræða, en í raun 

er löggjafanum frjálst hvernig hann ráðstafar skattheimtu. Það skal þó ekki 

útilokað að þetta atriði geti haft áhrif á heildarmat á því hvort um málefnalega 

skattlagningu sé að ræða og ætti þetta atriði frekar að benda til þess að í 

bankaskattinum felist eignartilfærsla sem ekki stenst eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar nema fullar bætur komi fyrir. Vegna áðurnefndra fyrirvara 

verður að telja að áhrif þessa atriðis séu lítil.  
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5  Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að afmarka hvað felst í þeim áskilnaði 

sem leiðir af skattahugtakinu og stjórnarskrá, að skattlagning verði að vera 

málefnaleg. Meginatriði þessarar umfjöllunar gæti verið dregin saman með 

eftirfarandi hætti: 

Skattareglur geta verið varasamar ef þær gera eign eða tekjur eins aðila 

að skattandlagi annars þó að margs konar frávik leyfist frá þessari vísireglu. 

Fjárhæð skatta getur verið slík að hún teljist eignaupptaka sérstaklega ef hún 

er lögð á sama skattstofn með stuttu millibili, en líklegast verður að telja að 

skattlagning þurfi að vera fremur há til að hún teljist eignaupptaka. Matsreglur 

skattalaga skulu eftir fremsta megni miða að því að finna út sannvirði hinna 

skattlögðu verðmæta, annars gætu slíkar reglur talist ómálefnalegar. Þá 

verður skattlagning að vera lögð á eftir almennum og málefnalegum 

mælikvarða og jafnræðisreglu og ekki skal taka einstaka eða fáa aðila út úr til 

að gera stöðu þeirra verri en hjá þeim sem eins eða líkt stendur hjá. Ekki 

virðist vera skylt að miða skattlagningu við efnahagslegan eða peningalegan 

mælikvarða og þá er tilgangur skatta ekki hugtaksatriði en getur haft áhrif á 

mat á því hvort skattlagning teljist málefnaleg. 

Dómstólar hafa litið svo á að það sé fyrst og fremst löggjafinn sem sé fær 

um að meta hvort skattlagning samræmist þessum atriðum. Þar með er ekki 

sagt að dómstólar telji sér ekki fært að skera úr um hvort skattlagning teljist 

ómálefnaleg og brjóti gegn stjórnarskrá, heldur er löggjafanum veitt víðtækt 

svigrúm við að ákveða hvaða atriði eigi að ráða skattlagningu.  

Í kafla 4 var einnig reynt að skera úr hvort skattlagning sú á slitabú 

fjármálafyrirtækja sem bsl. mæla fyrir samræmdist þessum atriðum 

skattahugtaksins. Eftir stendur að komast að heildrænni niðurstöðu varðandi 

þetta álitaefni, þ.e. hvort skattareglur bsl. sem mæla fyrir um skattskyldu 

fjármálafyrirtækja í slitameðferð og miða skattstofninn við viðurkenndar kröfur 

í bú fjármálafyrirtækis, standist áskilnað stjórnarskrárinnar um málefnalega 

skattlagningu.  

Í raun er erfitt að komast að einhverri eindreginni niðurstöðu varðandi 

þetta álitamál. Koma hér orð Gauks Jörundssonar í huga um að „mjög er 
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afstætt hvað er réttlát eða sanngjörn skattheimta“.99 Þótt einhverjar vísireglur 

hafi myndast í réttarframkvæmd um hvað teljist málefnaleg skattlagning er 

langt frá því komin ein altæk niðurstaða í þessu álitamáli. Enda verður að 

teljast óraunhæft að vænta svara við öllum álitamálum sem kunna að rísa í 

þessum efnum. Orsakast það af því að sjónarmiðin um málefnalega 

skattlagningu grundvallast á almennt orðuðum og matskenndum 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Því verður ávallt eitthvert svigrúm fyrir ólík sjónarmið.  

Engu að síður verður ekki hlaupið frá því að reyna að veita einhverja 

innsýn inn í væntanlega niðurstöðu við þeirri spurningu hvort bankaskatturinn 

teljist til málefnalegrar skattlagningar. Verða hér nefnd rök með og á móti. 

5.1 Rök sem mæla með þeirri staðhæfingu að bankaskatturinn 
standist áskilnaðinn um málefnalega skattlagningu 

Það fyrsta sem verður að hafa í huga er að löggjafanum er ávallt veitt víðtækt 

svigrúm til þess að meta hvaða atriði teljist málefnaleg og ráða skattlagningu 

og fara dómstólar mjög varlega í að taka fram fyrir hendur löggjafans í 

þessum efnum. 

Þá er að finna dæmi um að skattareglur sem beint hefur verið að 

slitabúum fjármálafyrirtækja hafa talist lagðar á eftir málefnalegum 

mælikvarða, sbr. Hrd. (531/2015) (sjá umfjöllun héraðsdóms) og (Hrd. 

161/2014). Skattskylda bsl. tekur jafnt til fjármálafyrirtækja sem sæta 

slitameðferð eða hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta og samtala viðurkenndra 

krafna í bú þeirra eru yfir 50 milljarða króna, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 2. gr. og 4. 

mgr. 3. gr. laganna. Færa má því rök fyrir því að skattskyldan taki jafnt til 

aðila sem líkt eða eins stendur á hjá. Þá hefur verið bent á lagalega sérstöðu 

fjármálafyrirækja sem gæti leitt til þess að löggjafanum væri heimilt að leggja 

sérstakar skattareglur á þessa aðila.  

Stjórnarskráin setur fjárhæð skatta einhver takmörk en telja verður að 

löggjafinn þyrfti að ganga fremur langt í þeim efnum, sbr. Hrd 1958, bls. 759, 

þar sem skattlagning gat náð 50% af eign skattgreiðanda. Til að 

bankaskatturinn væri talinn ólögmætur með vísan til fjárhæðar gæti 

gjaldhlutfallið janfvel þurft að fara yfir þá fjárhæð. Því er ljóst að mikið þyrfti til 
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að fjárhæðin ein og sér myndi valda ólögmæti bankaskattsins. Ljóst er að 

bankaskattinum var ætlaður stuttur gildistími og með 3. gr. laga nr. 107/2015 

varð gildistíminn enn takmarkaðri, en þegar skorið er úr því hvort fjárhæð 

skattlagningar brjóti gegn eignarréttarákæðinu getur gildistíminn skipt 

töluverðu máli, sbr. Hrd. (726/2013). Að lokum má nefna að sannvirðisreglan 

virðist ekki vera þrándur í götu bankaskattsins. 

5.2 Rök sem mæla gegn þeirri staðhæfingu að bankaskatturinn 
standist áskilnaðinn um málefnalega skattlagningu.  

Þó að löggjafinn hafi víðtækt svigrúm til að ákveða hvað teljist málefnaleg 

skattlagning er ekki þar með sagt að dómstólar hafi ekkert 

endurskoðunarvald í þeim málum. Dómstólum er nefnilega rétt og skylt að 

skera úr um hvort lög brjóti efnislega gegn stjórnarskránni og eru skattalög 

ekki undanþegin þessu endurskoðunarvaldi dómstóla. Hið víðtæka svigrúm 

má því ekki skilja svo að það sé einungis löggjafinn sem er fær um að meta 

hvað telst málefnaleg skattlagning, þótt að löggjafarmatið hafi vissulega mikið 

vægi. Álitamálin varðandi bankaskattinn og málefnalega skattlagningu eru 

nefnilega til staðar.  

Fyrst og fremst snúa álitamálin að því hvort skattlagningin geti talist 

almenn og hvort ekki sé verið að mismuna slitabúum fjármálafyrirtækja í 

samræmi við aðila sem eins eða líkt stendur á hjá.  

Fyrsta vafaatriðið er hvort það fyrirkomulag að miða skattstofninn við 

viðurkenndar kröfur í slitabúin samræmist gjaldþolssjónarmiðum við 

skattlagningu. Kröfurnar teljast eign kröfuhafanna en þær eru lagðar saman 

og gerðar að skattstofni sem slitabúum fjármálafyritækja er gert að greiða. 

Þess vegna er álitamálið hvort ekki sé verið að blanda saman eignum og 

hagsmunum mismunandi kröfuhafa við ákvörðun skattstofnsins, þannig að í 

raun sé verið að gera eign eins aðila að skattandlagi annars. 

Fyrst og fremst er þó álitamálið hvort ekki sé verið að mismuna slitabúum 

og þá einkum kröfuhöfum þeirra í samræmi við a) kröfuhafa í önnur þrotabú 

sem ekki þurfa að þola viðlíka skattlagningu og b) þeirra starfandi 

fjármálafyrirtækja sem einnig eru skattskyld samkvæmt bsl. Því má halda 

fram að hlutur hinna skattskyldu slitabúa sé gerður verri en annara aðila sem 

eins eða líkt stendur á hjá, hvort sem litið er til annarra þrotabúa eða 
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starfandi fjármálafyrirtækja. Þegar litið er til fjárhæðar bankaskattsins 

samhliða sjónarmiðum um jafnræðisreglur eykst vafinn á því hvort um 

málefnalega skattlagningu sé að ræða.  

Hér má því halda fram að með bankaskattinum sé löggjafinn kominn að 

mörkum þess sem stjórnarskráin leyfir. Í slíkum tilfellum getur tilgangur 

skattalaga og þjóðfélagslegar aðstæður við skattlagningu oft komið 

löggjafanum til hjálpar sem réttlæting fyrir hinum umdeildu skattareglum. Í 

tilfelli bankaskattsins má ætla að vægi þessara atriða sé lítið. Fyrir utan 

skýrskotun 1. gr. laganna til kostnaðar ríkissjóðs af þeim atburðum sem áttu 

sér stað í október 2008 (bankahrunið) kemur ekkert fram í markmiðsákvæði 

1. gr. bsl. sem réttlætir að löggjafanum sé veitt aukið svigrúm. Í raun má 

segja að tilgangur bankaskattsins sem liður í fjármögnun á skuldaleiðréttingu 

fasteignaeiganda feli fremur í sér aukin álitamál varðandi það hvort um 

málefnalega skattlagningu sé að ræða, snýst álitamálið að því hvort ekki sé 

verið að færa verðmæti frá slitabúum fjármálafyrirtækja til tiltekins hóps 

skuldara fasteignveðlána.  

5.3  Lokaorð 

Hér hefur verið litið til röksemda og atriða sem ýmist mæla með eða gegn því 

að bankaskatturinn sé lagður á eftir almennum efnislegum mælikvarða. 

Niðurstaðan fer síðan eftir því hvor þessara röksemda hefur meira vægi, en 

þótt ekki verði komist að einni algildri niðurstöðu hér þá verður að telja að 

sjónarmiðin um hið víðtæka svigrúm sem löggjafinn hefur við skattlagningu, 

vegi þungt. Helst eru það sjónarmið um jafnræði auk fjárhæðar skattsins sem 

kunna að vega á móti áðurnefndu svigrúmi löggjafans.   

Það er hins vegar ljóst að þeir sem hafa endanlegt úrskurðarvald um 

þetta álitamál eru dómstólar. Þegar hagsmunaaðilum var gefinn kostur á að 

koma að athugasemdum við frumvarp til laga nr. 139/2013, létu nokkrir hinna 

skattskyldu aðila í ljós verulegar efasemdir um lögmæti þess að láta 

skattskylduna einnig ná til slitabúa. Af lestri þessara innsendu erinda mátti 

skilja sem svo að höfðun dómsmáls vegna skattlagningarinnar væri 

yfirvofandi.100 Af slíku dómsmáli hefur þó ekki enn þá orðið og enn er óljóst 
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 Sjá t.d. innsent erindi frá slitastjórn Glitnis. 
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hvort til þess komi yfir höfuð. Ljóst er að um háa fjármuni er að ræða þegar 

kemur að tekjum ríkissjóðs vegna bankaskattsins, t.d. námu tekjurnar rúmum 

36 milljörðum fyrir árið 2014.101 Í ljósi þess að um verulega hagsmuni er að 

ræða auk allra þeirra álitamála varðandi lögmæti bankaskattsins verður það 

að teljast fremur undarlegt að enn hafi ekki reynt á bankaskattinn og lögmæti 

hans fyrir dómstólum. Má ætla að tíminn sé orðinn helst til knappur ef einhver 

af þeim aðilum sem skattskyldir hafa verið frá setningu laga nr. 139/2013 

ætla sér að höfða mál vegna bankaskattsins svo ekki komi til fyrningar á 

kröfum þeirra. Þó að vissulega megi viðra þau sjónarmið að farsælast sé að 

ekki komi til dómsmáls með þeirri réttaróvissu sem því mundi fylgja þá verður 

ekki litið fram hjá því að slíkt dómsmál myndi að öllum líkindum hafa töluvert 

fræðilegt gildi og leggja sitt á vogarskálarnar við afmörkun á inntaki 

hugtaksatriðisins um málefnalega skattlagningu.  

  

                                                        
101

 Þskj. 1, 145. lögþ. 2015-2016 bls. 195.  
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