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 i 

Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu er gerð grein fyrir jafnræðisreglunni, skoðað hvort og hvernig henni er 

beitt í úrskurðum og dómum er varða dagpeningagreiðslur og frádráttarheimildir þeirra.  

Fjallað er um tekjuhugtakið út frá tekjuskattslögum, hvað teljist til skattskyldra tekna og hvaða 

frádráttarheimildir eru til staðar vegna tekna utan atvinnurekstrar. Þá er litið til þess hvernig 

framkvæmd slíks frádráttar er háttað út frá jafnræðisreglunni.  

Úrskurðir og dómar eru skoðaðir út frá fyrrnefndum þáttum og velt er upp þeirri spurningu 

hvort finna megi brot á jafnræðisreglunni út frá mismunandi starfsstéttum varðandi skilyrði til 

frádráttar frá tekjum. 

Litið er til þess hvernig og hvers vegna framkvæmd ríkisskattstjóra er eins og hún er í dag, 

bornar eru saman starfsstéttir og að lokum er komist að niðurstöðu varðandi þetta efni.  
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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er jafnræðisregla stjórnsýslulaga og hvernig 

dagpeningagreiðslum og frádráttum frá dagpeningum er háttað í skattarétti. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða hvort brotið sé á jafnræðisreglunni í úrskurða- og dómaframkvæmd 

þar sem ágreiningsefni er skilyrðið um tilfallandi ferð utan venjulegs vinnustaðar. 

Helstu lagareglur sem fjallað er um í ritgerðinni eru í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt. Reglur 

um hvað teljist til skattskyldra tekna er að finna í 7. gr. laganna og hver heimilaður frádráttur 

er frá tekjum utan atvinnurekstrar er að finna í 30. gr. laganna. Þá eru reglur um skattmat hafðar 

til hliðsjónar þar sem þar koma fram skilyrði fyrir heimiluðum frádrætti á móti dagpeningum. 

Leitast verður við að skoða þessar greinar og þessi skilyrði út frá dómi Hæstaréttar og 

úrskurðum yfirskattanefndar. 

Uppbygging ritgerðarinnar er sú að fyrst er fjallað um jafnræðisregluna í stjórnarskrá Íslands, 

stjórnsýslulögum og skattarétti. Því næst verður fjallað um tekjuskatt af tekjum utan 

atvinnurekstrar og sjálfstæðrar starfsemi og þær heimildir sem til staðar eru til frádráttar frá 

þeim tekjum. Þá verður starfsstétt flugverja gerð skil og í framhaldi af því verður fjallað um 

dóma og úrskurði er varða efni rannsóknarspurningarinnar. Þar á eftir er spurst fyrir um 

framkvæmd heimildarinnar og samanburður gerður milli starfsstétta. Að lokum verður dregin 

saman niðurstaða ritgerðarinnar. 

Notast verður við hina lögfræðilegu aðferð þar sem litið verður til laga, greinagerða, frumvarpa, 

reglugerða, dóma og úrskurða auk þess að réttarheimildir og fræðirit verða skoðuð. 

Ákveðnir annmarkar eru á ritgerðinni vegna lengdar en þar að auki áskotnaðist höfundi 

einungis kjarasamningar frá einu félagi af þremur sem haft var samband við. 
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2 Jafnræðisregla  

2.1 Jafnræðisreglan í íslenskum lögum 

Jafnræðisregluna er að finna bæði í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/19441 og 

stjórnsýslulögum nr. 37/19932. Hana er einnig að finna í fleiri lögum, til dæmis lögum nr. 

62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu og samningum á borð við alþjóðasamning 

Sameinuðu Þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.  

2.1.1 Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar 

Í stjórnarskránni er einnig að finna jafnræðisreglu sem ber að fara eftir. Það var ekki fyrr en 

árið 1995 sem ákvæðið um jafnræði kom inn í stjórnarskránna, en það var gert með lögum nr. 

97/1995. Ákvæðið hefur staðið óhaggað og óbreytt síðan þá. Tilgangur breytinganna var að 

lögfesta jafnræðisregluna í íslenskri stjórnarskrá. Þrátt fyrir að regluna sé að finna í sáttmálum 

á borð við Mannréttindasáttmála Evrópu sem hafði verið innleiddur hér á landi, þá tekur 

sáttmálinn einungis til atriða sem falla innan samningsins. Með lögfestingunni átti að hafa 

gildissvið jafnræðisreglunnar rýmra og stuðla að því að ekki einungis ættu allir einstaklingar að 

njóta mannréttinda, heldur átti reglan að gilda á öllum vettvangi íslenskrar löggjafar og þar að 

leiðandi veita öllum sömu lagavernd.3 

Jafnræðisregluna er að finna í 65. gr. stjskr. og hljóðar hún orðrétt svona: 

§ Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþátta, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. 

§ Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 

2.1.2 Jafnræðisregla stjórnsýslulaga 

Í jafnræðisreglu stjórnsýslulaga felst meðal annars að úr öllum málum sem teljast sambærileg 

lagalega séð, skal vera unnið úr á sambærilegan máta.4 Telst þetta vera ein grundvallarregla 

stjórnsýsluréttar og kemur hún fram í 11. gr. ssl. þar sem hún hljóðar nákvæmlega svona:  

                                                

1 Hér eftir „stjskr.” 
2 Hér eftir „ssl.” 
3 389. Frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, með síðari 
breytingum, 297. mál. 118. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 7.11.2016]. 
4 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Bls. 364. 
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§ Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. 

§ Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum 

ástæðum. 

Fyrir tíð stjórnsýslulaganna voru engin lög fyrir hendi sem tóku á jafnræðisreglunni. Talið er 

að það hafi verið Hæstiréttur sem mótaði hana á sínum tíma. Það var þó oft vafamál hvert 

hlutverk Hæstaréttar var varðandi mótun jafnræðisreglunnar, þar sem reglan hefur verið til í 

réttarvitund manna í langan tíma og ekki hafði verið nauðsyn að fjalla um hana. Í dómi frá 

Landsyfirrétti frá árinu 1871 voru málvextir þeir að prestsekkja var krafin um greiðslu á tíund 

til kirkjunnar. Í gildi var reglugerð sem fól í sér að prestar og guðlegir einstaklingar þyrftu 

eingöngu að greiða tíund af tíundarbæru fé til fátækra. Ekkjan fór í mál og var sýknuð þar sem 

talið var að vilji löggjafans hafi sennilega verið sá að ekkjur skyldu njóta fulls jafnréttis við 

presta og guðlega einstaklinga. Því var í raun og veru bætt við reglugerðina að prestsekkjur 

skyldu njóta sama frelsis varðandi tíundargreiðslur líkt og prestar og guðlegir einstaklingar. 

Landsyfirréttur setti hér reglu til samræmis við óskráðu meginregluna og var á vissan hátt að 

auka við jafnrétti. Er sennilega um fyrsta dóminn á þeim grundvelli að ræða.5  

Einnig má nefna dóm Hæstaréttar, Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000), þar sem málavextir voru 

þeir að S keypti jörð í hreppnum L til að reisa þar svínabú og byrjaði strax að undirbúa 

byggingu þess og starfrækslu. S lét gera deiliskipulag af lóð á jörðinni þar sem átti að reisa 

búið og var það samþykkt af hreppsnefnd L. Nágrannar kæranda sendu bréf og mótmæltu 

fyrirhugaðri byggingu. Í kjölfar þess óskaði umhverfisráðherra eftir áliti skipulagsstjóra 

varðandi það hvort meta þyrfti umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Ákveðið var að umrætt mat 

þyrfti að framkvæma. S fór í mál við umhverfisráðherra og bar m.a. fyrir sig að um brot á 11. 

gr. ssl. væri að ræða þar sem aldrei áður hefði þurft að gera umhverfismat á byggingu og rekstri 

svínabúa og ekki hefði það heldur þurft í búfjár- og dýrahaldi. Þá væri verið að mismuna S þar 

sem önnur svínabú hefðu ekki þurft að gera þess háttar mat. Í niðurstöðu héraðsdóms segir 

m.a.:  

Eins og að framan greinir felur jafnræðisreglan í sér að stjórnvöld skuli við úrlausn 
sambærilegra mála gæta jafnræðis og samræmis. Í jafnræðisreglunni hefur jafnframt 
verið talið felast að séu mál ekki í grundvallaratriðum sambærileg sé það yfirleitt 
vísbending um það að ekki beri að leysa úr þeim á grundvelli sömu sjónarmiða. Að mati 

                                                

5 Sigurður Líndal. (2010). Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – réttarheimildir. Bls. 223. 
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dómsins verður hvorki talið að þau dæmi um búfjár- og dýrahald sem stefnandi nefnir í 
stefnu, né ofangreind stækkun svínabús í Brautarholti séu í grundvallaratriðum 
sambærileg við mál stefnanda. Því verður ekki talið að með ákvörðun sinni hafi stefndi 
brotið jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga, sbr. og 14. 
gr. Mannréttindasáttmála Evrópu gagnvart stefnanda. 

Voru forsendur því ekki taldar nægilega sambærilegar til þess að um brot á jafnræðisreglunni 

væri að ræða og var umhverfisráðherra því sýknaður af kröfu S í héraðsdómi. Fyrir Hæstarétti 

var ákvörðunin ógild á öðrum forsendum. 6 

2.1.3 Jafnræðisregla skattaréttar 

Í skattarétti er um óskráða jafnræðisreglu að ræða en þar er jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar 

og stjórnsýslulaga fylgt eftir. Varðandi skatta skiptir mestu máli að þeir séu lagðir á eftir 

almennum viðmiðum svo ákveðins jafnræðis sé gætt. Að skattþegnum sé ekki mismunað vegna 

ómálefnalegra aðstæðna. Dómstólar þurfa því að gæta þess að jafnræði sé milli skattþegna og 

þeir séu ekki, af hálfu skattyfirvalda, beittir ósanngirni.7  

Heimild er fyrir mismunandi skattlagningu milli félagaforma og það telst eðlilegt að 

einstaklingar og félög séu ekki skattlögð á ólíkan hátt. Hins vegar ef einstaklingar í sömu stöðu 

eða sambærilegri stöðu eru skattlagðir með mismunandi hætti þá er það óheimilt. Einstaklingar 

sem eru í sambærilegri stöðu skulu skattlagðir á sambærilegan hátt.8 

2.2 Beiting reglunnar 

Jafnræðisregluna og innihald hennar telst jafnan vera auðvelt að skilja. Þegar kemur að því að 

að beita henni í framkvæmd er það ekki jafn einfalt og ætla mætti. Reglunni er beitt á 

tvennskonar megintilvik: samkeppnistilvik9 og samanburðartilvik10.11 Þar sem um er að ræða 

samanburð á skattlagningu mismunandi starfsstétta í þessari ritgerð verður ekki fjallað meira 

um samkeppnistilvik þar sem þau eiga ekki við.  

                                                

6 Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000). https://www.haestirettur.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6-
005056bc6a40&id=4e58f703-2aea-4595-97b9-fe1e90a65c42. Sótt á vef Hæstaréttar 31.10.2016. 
7 Helgi V. Jónsson. (1993). Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns. Úlfljótur. 4. tbl. Bls. 323. 
8 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi. Bls. 481. 
9 Samkeppnistilvik eru tilvik þar sem stjórnvald veitir ákveðin gæði, en þau eru það einskorðuð að ekki fá allir 
að njóta þeirra forréttinda að fá gæðin, þrátt fyrir að hafa sótt um þau. Heimild: Páll Hreinsson. (1994). 
Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 118. 
10 Samanburðartilvik eru tilvik þar sem tvær eða fleiri stjórnvaldsákvarðanir eru bornar saman á grundvelli efnis 
þeirra. Heimild: Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 118. 
11 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 118. 
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Þegar skoða á jafnræðisregluna í samanburðartilvikum þarf að leysa úr máli á sama hátt og í 

eldri málum, með sömu áherslum og sömu sjónarmiðum.12 Í samanburðartilvikum getur verið 

erfitt að meta hvort um sé að ræða málefnaleg og frambærileg sjónarmið og þá hvort hægt sé 

að nota þessi sjónarmið til að mæla bót fyrir niðurstöður eldri mála.13 Þá er það oft álitamál 

hvernig meta skuli hvort málin séu sambærileg eða ekki. Þá skiptir máli hvaða þættir það eru 

sem aðilar telja vera sambærilega og hvort þeir skipti yfir höfuð máli. Getur fordæmisgildi eldri 

mála skipt sköpum ef málin eru talin það lík en oft á tíðum virðast augljós atriði vera sambærileg 

en eru svo ekki jafn augljós og haldið var fram í upphafi.14  

Til glöggvunar má líta til dóms Hæstaréttar, Hrd. 1978, bls. 738 (738/1978). Þar voru 

málavextir þeir að kona sem starfaði sem þingskrifari hjá Alþingi fór í mál við Alþingi þar sem 

maður sem starfaði einnig sem þingskrifari var í hærri launaflokki en hún. Taldi hún liggja í 

augum uppi að þau ættu að vera í sama launaflokki skv. lögum um Jafnlaunaráð, þar sem þau 

unnu sömu störf. Síðar kom í ljós að þó þau hafi bæði unnið sem þingskrifarar hafi starf 

mannsins verið fjölþættara. Þess vegna hafði hann verið í hærri launaflokki en hún.15  

2.3 Matskennd ákvörðun 

Með matskenndri ákvörðun er átt við þau tilvik þegar lög eða stjórnvaldsfyrirmæli mæla ekki 

að fullu fyrir um hvaða skilyrði þurfi að liggja fyrir svo til ákvörðunartöku komi. Þannig hafa 

stjórnvöld meira svigrúm til mats og til öflunar mikilvægra upplýsinga svo mögulegt sé að beita 

sjónarmiðunum sem áætlað er að stjórnvaldsákvörðunin sé byggð á.16 Þurfa stjórnvöld þá að 

velja þau sjónarmið sem byggt verður á en þá þarf jafnan að líta til jafnræðis- og 

meðalhófsreglunnar17 auk annarra lögfestra og ólögfestra efnisreglna.18 

                                                

12 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 118. 
13 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 119 
14 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 120. 
15 Hrd. 1978, bls. 738 (738/1978). 
https://www.fj.is/?sida=heimild&teg=hrd&nr=hrd.7160&qid=05c5dc7451e2b3f8ba5b4bf908d7f129. Sótt á vef 
FonsJuris 25.10.2016.  
16 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð. Bls. 475. 
17 Meðalhófsreglan felur það í sér að stjórnvald verður að gæta hófs við beitingu valds síns og þurfa að líta til 
hagsmuna og réttinda þeirra sem beiting valdsins beinist að. Þrír þættir felast í meðalhófsreglunni, í fyrsta lagi 
þarf íþyngjandi ákvörðun stjórnvalds að vera til þess falin að ná stefndu markmiði. Í öðru lagi skal, ef mörg 
úrræði koma til greina, velja þann kost sem vægastur er. Að lokum er talið að í þriðja lagi má ekki fara fram úr 
því sem talið er nauðsynlegt er við val á úrræði. Heimild: Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með 
skýringum. Bls. 281-282. 
18 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 125. 
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Þegar byrjað er að vinna með matskenndar ákvarðanir er hægt að skipta almenna ferlinu upp í 

þrjú skref. Fyrst þarf að finna sjónarmið er teljast vera lögmæt og málefnaleg19, því næst eru 

þau sjónarmið metin og að lokum er litið til reglna sem skipta máli varðandi efni 

ákvörðunarinnar.20 Túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu á jafnræðisreglunni og því hvað 

teljist til ólögmætrar mismununar hefur tvímælalaus áhrif á íslenska dómstóla. Er þar talið að 

um ólögmæta mismunun sé að ræða ef í fyrsta lagi að úrlausnir sambærilegra mála séu ekki 

sambærilegar. Í öðru lagi ef ekki finnast málefnalegar og hlutlægar ástæður sem réttlæta 

mismunina eða í þriðja lagi ef ekki er til sjálfsagt samræmi milli markmiðsins sem stefnt er að 

með mismununinni og aðferðinni sem notuð er til að ná fram markmiðinu.21  

2.4 Ólögmæt ákvörðun og sambærileg úrlausn 

Eins og fram hefur komið eiga sambærileg mál að fá sambærilega úrlausn skv. 

jafnræðisreglunni. Það er því miður ekki alltaf tilfellið. Ef efni ákvörðunar er ólögmætt, er 

almennt ekki talið að einstaklingur geti krafist sambærilegrar niðurstöðu með því að bera 

ólögmætu ákvörðunina fyrir sig. Þá er því haldið fram að ef stjórnvald hefur gert mistök við 

ákvörðun, með því að beita ákveðinni réttarreglu í garð eins aðila eða þá sökum athafnarleysis 

stjórnvalds, þýðir það ekki að annar aðili eigi rétt á því að stjórnvaldið haldi áfram með 

mistökin eða athafnaleysið.22 Til skýringar má líta á dóm Hæstaréttar, Hrd. 1989, bls. 298 

(234/1987) þar sem lagður hafði verið tekju- og eignarskattur á Búnaðarfélag Suðurlands árið 

1979, þrátt fyrir að stofnun félagsins hafði verið árið 1908. Taldi Búnaðarfélagið að um venju 

til langs tíma væri að ræða og ef breyta ætti henni þyrfti að ákveða á ótvíræðan hátt um 

skattskylduna sbr. 40. og 77. gr. stjskr. Hæstiréttur tekur þar fram meðal annars að „Eigi leysi 

það áfrýjanda undan skattskyldu að á hann var ekki lagður tekju- og eignarskattur fyrr en á 

árinu 1979.”23. Hér imprar Hæstiréttur á því að kærandi geti ekki byggt mál sitt á því að 

stjórnvaldið haldi áfram umræddu athafnaleysi. 

Þessari meginreglu fylgja þó undantekningar eins og nær öllu í lögfræði. Hafi til að mynda 

stjórnsýsluframkvæmd þróast og tekið breytingum í tímans rás á þann hátt að hún samrýmist 

                                                

19 Málefni teljast almennt vera málefnaleg ef ætlun þeirra er að ná markmiði laganna sem ákvörðunin byggist á. 
Heimild: Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 129. 
20 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð. Bls. 476. 
21 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi. Bls. 568. 
22 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 133. 
23 Hrd. 1989, bls. 298 (234/1987). 
https://www.fj.is/?sida=heimild&teg=hrd&nr=hrd.9567&qid=a1a935027224de0e60bbe5ef731a1b07. Sótt á vef 
FonsJuris 15.9.2016. 
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lögum ekki að fullu væri talið óheimilt að leysa úr máli eins aðila eins og lögin voru í upphafi 

á meðan mál allra annarra væru leyst á grundvelli breyttrar stjórnsýsluframkvæmdar.24  

2.5 Brot á jafnræðisreglunni 

Þegar brotið er á jafnræðisreglunni eins og til dæmis þegar mistök hafa verið gerð vegna 

staðreynda máls, þekkingarleysis til eldri stjórnvaldsákvarðana eða skyssa í undirbúningi máls, 

þá leiðir það oftast nær til þess að ákvörðunin verður gerð ógild. Þó er jafnan sá háttur hafður 

á að ef um ívilnandi ákvarðanir er að ræða eru þær látnar standa óhaggaðar.25  

  

                                                

24 Skýrsla forsætisráðherra um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við 
réttarbrotum í stjórnsýslu. http://www.althingi.is/altext/125/s/0376.html. [Sótt á vefinn 1.11.2016]. 
25 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 145-146. 
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3 Tekjuskattur 

Ríkið og opinberir aðilar leggja á herðar þegna sinna ýmsar skyldur sem birtast m.a. í formi 

peningagreiðslna, þjónustu eða eignaafhendinga. Ein þessara skyldna er greiðsla skatta sem fer 

í sameiginlegan sjóð landsmanna. Í riti Jónatans Þórmundssonar, Fyrirlestrar í skattarétti, er 

skattahugtakið skilgreint svo: „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.”26 

Sköttum er skipt í beina skatta og óbeina skatta. Beinir skattar eru lagðir á einstaklinga en 

óbeinir skattar eru lagðir á vörur og þjónustu. Tekjuskattur er dæmi um beinan skatt, en hann 

er greiðsla sem einstaklingar og fyrirtæki þurfa að greiða til ríkisins í ákveðnu hlutfalli af 

tekjum sem einstaklingur hefur fengið á skattaárinu að frádregnum útgjöldum.27 Fjallað er um 

tekjuskatt einstaklinga og lögaðila í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt28 auk þess er fjallað um 

hann í reglugerð nr. 245/1963 um tekjuskatt og eignarskatt, þó ákvæði reglugerðarinnar þurfi 

að skýra í samræmi við gildandi lög.  

Í 1. gr. tsl. kemur fram að það hvíli skattskylda29 á þeim aðilum sem heimilisfastir eru á Íslandi 

og þeim sem hafa flutt af landi brott og fellt niður heimilisfesti sitt.30 Þá hvílir einnig 

skattskylda á þeim sem hafa dvalið hér á landi lengur en 183 daga í heild á hverjum 12 

mánuðum og á þeim sem falla undir ákvæði 1.-3. tölul. 1. gr. tsl. en starfa lengur en samtals 

183 daga á 12 mánuðum um borð í loftfari eða skipi sem er skráð hér á landi. 

3.1 Skattskyldar tekjur 

Í II. kafla tsl., nánar tiltekið í 7. gr., er fjallað um tekjur sem teljast skattskyldar. Þar kemur 

fram að til skattskyldra tekna teljast hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila 

hlotnast og metin verða til peningaverðs. Ekki skiptir máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi 

þær eru, svo framarlega sem undantekningum og takmörkunum sem síðar koma fram í 

                                                

26 Jónatan Þórmundsson. (1982). Fyrirlestrar í skattarétti. Bls. 1-2. 
27 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 433. 
28 Hér eftir „tsl.” 
29 Með hugtakinu skattskylda er átt við þá skyldu sem hvílir á öllum sem eru með tekjur á Íslandi og felst hún í 
því að þurfa að greiða skatt og skila skattframtali á ári hverju. Heimild: Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). 
Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 392. 
30 Undantekning er þó ef þeir geti sannað að þeir greiði skatt á sama hátt og heimilsfastir menn í öðru ríki og 
hafi uppfyllt skattskyldu sína þara. Skattskylda af þessu tagi gildir þó einungis í þrjú ár frá næstu áramótum eftir 
að aðilinn flytur á brott sbr. 2. tölul. 1. gr. tsl. 
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lögunum er ekki til að dreifa. Því næst eru taldir upp í greininni þrír liðir, A, B og C sem eru 

skattlagðir á mismunandi máta. Með A-lið er átt við einstaklingstekjur, með B-lið er átt við 

rekstrartekjur og með C-lið er átt við fjármagnstekjur.  

Í 1. tölul. A-liðs 7. gr. tsl. er kveðið á um skattskyldu endurgjalds fyrir vinnu, starf eða þjónustu 

af hvaða tagi sem er, án tillits til viðmiðunar sem innt er af hendi fyrir annan aðila. Ekki skiptir 

þar máli hver tekur við greiðslunni eða í hvaða formi endurgjaldinu er háttað. Eru talin upp 

ýmis dæmi greiðslna, hlunninda, fríðinda, kaupauka og launa sem falla undir liðinn en ekki er 

um tæmandi talningu að ræða. Fram kemur í 9. tölul. C-liðar 7. gr. tsl. að undir skattskyldar 

tekjur falli allar aðrar tekjur eða tekjuígildi sem ekki eru talin upp í greininni og eru hvorki 

undanskilin í lögunum né öðrum sérlögum, sem staðfestir að ekki sé um tæmandi talningu að 

ræða í fyrri liðum 7. gr. Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 2003, bls. 3323 (144/2003)31, kemur fram 

það sjónarmið að skýra þyrfti tekjuhugtak laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt, 

rýmkandi lögskýringu32 þar sem hægt væri að fella meira undir hugtakið en talið er upp í 

greininni.33  

Í tekjuskattslögunum er þó á sama hátt að finna ákveðna takmörkun á því hvað teljist til tekna. 

Sú upptalning kemur fram í 28. gr. tsl. og er þar um tæmandi talningu að ræða. Svo dæmi séu 

tekin falla þar undir m.a. persónuafsláttur, húsaleigubætur og eignaauki sem stafar af eftirgjöf 

skulda við nauðasamninga. 

3.1.1 Dagpeningar 

Dagpeningar eru skilgreindir sem sú fjárhæð sem vinnuveitandi veitir launþega sínum með það 

að markmiði að greiða kostnað ferða auk uppihalds á meðan á ferðalagi stendur. Skilyrði fyrir 

greiðslu dagpeninga er að launþeginn hafi verið sendur í ferðalagið fyrir hönd fyrirtækisins eða 

þá að launþeginn hafi þurft að starfa um ákveðinn tíma fjarri heimili sínu.34 

Dagpeningar eru flokkaðir sem skattskyldar tekjur þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið 

í 7. gr. tsl. Þeir falla undir þann hluta 1. tölul. A-liðar greinarinnar sem tilgreinir „aðrar 

                                                

31 Hrd. 2003, bls. 3323 (15/2000). https://www.haestirettur.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6-
005056bc6a40&id=68decdf1-ad4e-4088-a984-917c2fa0105d. Sótt á vef Hæstaréttar 15.10.2016. 
32 Í rýmkandi lögskýringu felst að efni lagaákvæðis er ákvarðað rýmra en orðalag þess gefur til kynna. Heimild: 
Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 354. 
33 Málið varðaði að banki bauð hluthöfum sínum að kaupa hlutabréf á lægra gengi en þau voru seld almenningi. 
Kærandi, sem var starfsmaður bankans, keypti hlutabréf á umræddu lægra gengi en skattayfirvöld töldu að um 
væri að ræða skattskyld hlunnindi og færðu honum mismuninn, á því sem hann keypti á lægra genginu og því 
gengi sem almenningur keypti, til tekna. 
34 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 78. 
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hliðstæðar starfstengdar greiðslur”. Í úrskurði yfirskattanefndar35 nr. 1085/1996 koma fram 

rök nefndarinnar fyrir dagpeningagreiðslum og hljóða þau svo:  

Í 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, er dagpeninga ekki 
sérstaklega getið, en líta verður svo á að þeir teljist móttakanda þeirra til skattskyldra 
tekna samkvæmt þessum tölulið, enda er ekki um tæmandi talningu að ræða. Í 1. tölul. A-
liðar 1. mgr. 30. gr. fyrrgreindra laga eru dagpeningar hins vegar tilgreindir sérstaklega 
sem frádráttarbær útgjöld í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra. Samkvæmt þessu 
orðalagi frádráttarheimildarinnar þykir það vera skilyrði fyrir frádrætti eftir reglum um 
dagpeninga að greiðsla þeirra sé nægjanlega afmörkuð og sérgreind af hálfu 
launagreiðanda.36 

Þá kom einnig fram í áliti umboðsmanns Alþingis, í máli UA 14. júlí 2004 (3671/2002), álit 

hans á tekjuhugtakinu að ekki skipti máli hver skilgreining greiðslunnar væri því það breytti 

ekki eðli hennar.37  

3.1.1.1 Hlunnindamat 

Hlunnindamat er eins og orðið gefur til kynna mat á hlunnindum sem eru skilgreind í 

svokölluðu skattmati.38 Fram kemur í 118. gr. tsl. að ríkisskattstjóri skuli í upphafi hvers árs, 

að fenginni staðfestingu ráðherra, birta reglur um mat á hlunnindum eins og nefnt hefur verið 

hér að framan, sbr. 7. gr. tsl., ásamt mati á öðrum tekjum auk frádrátta sem þurfa kann að meta 

til gjalds skv. lögunum.39  

Almennt skal meta gæði sem einstaklingum áskotnast, af hvaða tagi sem er sem tekjur og meta 

þau að andvirði peninga40. Þá skiptir ekki máli í hvaða formi þau eru. Sem dæmi má nefna að 

gæðin geta verið í formi klæðnaðar, gjafa41, húsnæðis og fleira.  

                                                

35 Yfirskattanefnd er óháð nefnd sem ákvarðar um ágreiningsmál sem upp koma vegna ákvarðana eða úrskurða 
ríkisskattstjóra eða skattstjóra. Heimild: Friðgeir Björnsson. (2005). Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni. Bls. 63. 
36 Úrskurður yfirskattanefndar 20. desember 1996 (1085/1996). Bls. 11. 
37 Málið varðaði skattlagningu greiðslna til fanga og hvort máli skipti ef greiðslurnar væru nefndar „þóknanir” 
eða ekki. UA 14. júlí 2004 (3671/2002). http://umbodsmadur.is/ViewCase.aspx?Key=1217&skoda=mal. Sótt á 
vef Umboðsmanns Alþingis 31.10.2016. 
38 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 192. 
39 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 392. 
40 Þegar gæði einstaklinga eru metin til peningaandvirðis skal miðað við gangverð eða markaðsverð á hverjum 
tíma nema einstök tekjumöt eigi við. Ef peningaverðið sem fengið er fyrir gæðin er lægra en gang- eða 
markaðsverð þarf að álíta mismuninn sem tekjur og borga tekjuskatt af því. Heimild: Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið. (2015). Reglur um skattmat vegna tekna manna tekjuárið 2016. Sótt af 
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=ea107112-d794-4fea-940e-168ccfdb33e5.  
41 Þá þarf verðmæti þeirra þó að vera meira en venjulegrar tækifærisgjafar sbr. 1. gr. reglna um skattmat vegna 
tekna manna tekjuárið 2016. 
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3.1.1.2 Frádráttur á móti dagpeningum 

Ef tekjur manna sem tilgreindar eru í kafla II í tekjuskattslögunum eru ekki tengdar 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, er heimild til frádráttar og er hún tilgreind í 30. gr. tsl. 

Þegar talað er um frádrátt á móti dagpeningum er átt við að ekki þurfi að greiða tekjuskatt af 

dagpeningagreiðslum, það er að segja að þær teljist undanþegnar frá tekjuskatti, svo framarlega 

sem upphæðin er innan reglna um hámark frádráttar frá dagpeningagreiðslum sem birtar eru í 

skattmati. 

Í A-lið 1. mgr. 30. gr. tsl. kemur meðal annars fram að leyfilegt er að draga frá tekjum 

einstaklinga útgjöld, þó að hámarki móttekinni fjárhæð dagpeninga. Tvö skilyrði eru tilgreind 

í greininni sem þarf að uppfylla. Annars vegar að hægt sé að sýna fram á að útgjöldin séu vegna 

ferða- og dvalarkostnaður á vegum atvinnurekanda. Hins vegar þurfa útgjöldin að samræmast 

hlunnindamati ráðherra.  

Fram kemur í 2. tölul. 2. gr. reglugerðar nr. 591/1987 um laun, greiðslur og hlunnindi utan 

staðgreiðslu42 að leyfilegt sé að halda utan staðgreiðslu dagpeningum sem greiddir eru í 

samræmi við 6. gr. reglugerðarinnar. Í umræddri 6. gr. er vísað til heimildarinnar um hvað sé 

hægt að halda utan staðgreiðslu. Eru það annars vegar greiðslur launagreiðanda á ferðakostnaði 

launamanns á vegum hans, þar með talið fargjöldum sem greidd eru samkvæmt reikningi frá 

þriðja aðila. Hins vegar eru það dagpeningar og hliðstæðar endurgreiðslur á ferða- og 

dvalarkostnaði. Þar þarf fjárhæðin að vera innan marka þeirra sem leyfist til frádráttar 

samkvæmt reglum ríkisskattstjóra, sbr. 1. tölul. A-liðs 30. gr. tsl. Skilyrðin fyrir því að halda 

megi greiðslum þessum utan staðgreiðslu eru að fyrir liggi í bókhaldi launagreiðanda, sem og 

hjá launamanni, gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, fjárhæð ferðapeninga eða 

dagpeninga eða eftir atvikum reikningar frá þriðja aðila, svo og nafn og kennitala launamanns. 

Kemur fram í 7. gr. rghl. að af öðrum greiðslum launagreiðanda vegna ferðalaga launamanns 

skuli reikna af staðgreiðslu. Hins vegar ef launamaður getur lagt fram gögn með skattframtali 

um kostnað sem hann hefur með sönnu borið vegna ferða á vegum launagreiðanda, komi sá 

kostnaður til frádráttar við álagningu. 

3.1.1.2.1 Skilyrði fyrir frádrætti á móti dagpeningum 

Til þess að launamaður geti fært frádrátt á móti dagpeningum skv. A-lið 1. mgr. 30. gr. tsl. sem 

fjallað var um hér að framan, þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt. Skilyrðin er fjögur talsins. 

                                                

42 Hér eftir „rghl.” 
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Þau eru talin upp í hlunnindamati ríkisskattstjóra og er aðalatriðið að uppfylla þau öll, það er 

að segja ekki nægir að uppfylla aðeins eitt eða þrjú þeirra.43 

Fyrsta skilyrðið sem mikið hefur reynt á í úrskurðaframkvæmd, er að greiðsla dagpeninganna 

þarf að hafa verið vegna tilfallandi ferða á vegum launagreiðandans. Annað skilyrðið felur í 

sér að dagpeningarnir þurfa að hafi verið greiddir vegna ferða sem farnar voru utan venjulegs 

vinnustaðar. Þriðja skilyrðið tekur á því að launamaðurinn þarf að hafa greitt tiltekinn ferða- 

og dvalarkostnað sjálfur og þarf hann að geta sýnt fram á það með reikningum og nótum. Að 

lokum er fjórða og síðasta skilyrðið það að bæði í bókhaldi launamanns sjálfs og 

launagreiðanda skulu vera gögn eða upplýsingar er varða tilefni ferðarinnar, hve marga daga 

hún varaði, hve háa upphæð af dagpeningum eða ferðapeningum launamaðurinn fékk, auk þess 

sem fram þarf að koma nafn og kennitala launamannsins sjálfs.44  

Þegar ákvarða þarf hvað felist í tilfallandi ferð þarf að vera komið fram hvar venjulegur 

vinnustaður launþega er. Geta komið upp þau tilvik að venjulegur vinnustaður einstaklings sé 

fjarri heimili hans auk þess að vera fjarri starfsstöð launagreiðandans sjálfs. Í þeim tilfellum er 

staðurinn sem einstaklingurinn er ráðinn til að vinna á talinn vera venjulegur vinnustaður hans. 

Þar skiptir mestu máli í hverju starf viðkomandi felist. Sem dæmi gætu ferðir strætóbílstjóra 

frá Kringlu að Hlemmi ekki talist tilfallandi ef starf hans felst í því að keyra einungis þessa 

einu leið, heldur væru ferðir hans taldar reglubundnar45 sbr. rök ríkisskattstjóra í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 9/200346. 

3.1.1.2.2 Hámarksupphæð dagpeninga 

Ekki er það svo gott að einungis þurfi að uppfylla skilyrðin fjögur sem nefnd voru í kaflanum 

að framan, til að fá heimild til frádráttar. Ríkisskattstjóri setur ákveðnar hömlur og birtir á ári 

hverju reglur er varða hámarksupphæð frádráttar á móti dagpeningum í skattmati þess árs. Þessi 

tiltekna frádráttarupphæð getur breyst innan ársins en til viðmiðunar getur frádráttur ekki orðið 

hærri en sú upphæð sem ferðakostnaðarnefnd ákveður sem hámarks dagpeningagreiðslur fyrir 

starfsmenn ríkisins sem ferðast innanlands eða erlendis.47 Ef dagpeningagreiðslurnar eru innan 

                                                

43 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Dagpeningar. Sótt af https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-fradraettir/dagpeningar/  
44 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Dagpeningar. Sótt af https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-fradraettir/dagpeningar/ 
45 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Dagpeningar. Sótt af https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-fradraettir/dagpeningar/ 
46 Taldi ríkisskattstjóri ekki vera um tilfallandi ferðir að ræða þar sem starf kæranda fólst alla daga vikunnar í 
því að ferðast vítt og breitt um landið. Úrskurður yfirskattanefndar (9/2003). http://yskn.is/leit-i-
urskurdum/?leitarord=&urskurdurnr=9%2F2003&skraumlog=&greinnr=#1225. Sótt á vef yfirskattanefndar 
14.10.2016. 
47 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Dagpeningar. Sótt af https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-fradraettir/dagpeningar/  
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marka ferðakostnaðarnefndar þarf ekki að draga staðgreiðslu frá en aftur á móti ef 

dagpeningagreiðslurnar eru hærri en ákvörðun ferðakostnaðarnefndarinnar kveður á um þarf 

að draga staðgreiðsluna frá og greiða af mismuninum.48  

3.1.1.2.2.1 Dæmi um dagpeninga ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis 

Nýjasta ákvörðun ferðakostnaðarnefndar um dagpeningagreiðslur á ferðalögum innanlands, 

þegar þessi ritgerð er skrifuð, tók gildi 1. nóvember 2016 og á sama tíma var eldri ákvörðun 

nefndarinnar felld niður. Í núverandi ákvörðun eru dagpeningar fyrir gistingu og fæði í einn 

sólarhring 25.700 kr. en fyrir gistingu í einn sólarhring 14.500 kr. Þá á sér upphæð við ef 

einungis er um fæði að ræða en greinamunur er þá gerður á því hvort um einn dag eða hálfan 

sé að ræða. Ef um einn dag er að ræða þarf ferðalagið að vera a.m.k. 10 klukkustundir og 

dagpeningarnir eru þá 11.200 kr. Ef um hálfan dag er að ræða þarf ferðalagið að vera a.m.k. 6 

klukkustundir og eru dagpeningarnir þá 5.600 kr.49 Þessar upphæðir geta þó breyst milli 

mánaða.50 

Varðandi dagpeninga ríkisstarfsmanna á ferðalögum erlendis er reglan önnur. Þar fer upphæð 

dagpeninganna eftir því hvort um sé að ræða dagpeninga vegna þjálfunar, náms eða 

eftirlitsstarfa eða almenna dagpeninga. Upphæðin er tilgreind í SDR-gengi sem síðan þarf að 

umreikna yfir í íslenskar krónur. Sérstök upphæð er fyrir gistingu og fæði en einnig er samtala 

beggja þáttana. Þá eru flokkar eftir því í hvaða landi starfsmaðurinn dvelst þar sem upphæð 

dagpeninga er mishá milli landa.51  

Til einföldunar og til að sýna hvernig dagpeningaupphæðirnar eru mismunandi milli flokka 

hafa flokkarnir fjórir verið settir upp á töfluform hér fyrir neðan, annars vegar fyrir almenna 

dagpeninga og hins vegar fyrir dagpeninga vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa. 

 Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa 

Flokkur og staðir Gisting Annað Samtals Gisting Annað Samtals 

Flokkur 1: Moskva, New York 
borg, Singapúr, Tókýó, 

Washington DC 
208 SDR 125 SDR 333 SDR 133 SDR 80 SDR 213 SDR 

                                                

48 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (e.d.). Ferðakostnaður – akstursgjald og dagpeningar. Sótt af 
https://www.fjarmalaraduneyti.is/ferdakostnadur  
49 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (e.d.). Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands – auglýsing 
nr. 1 2016. Sótt af https://www.fjarmalaraduneyti.is/ferdakostnadur/auglysingar/dagpeningar-rikisstarfsmanna-
a-ferdalogum-innanlands-auglysing-nr-1-2016 
50 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (e.d.). Dagpeningar. Fjárhæðir. Sótt af 
https://www.rsk.is/einstaklingar/tekjur-og-fradraettir/dagpeningar/#tab2 
51 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (e.d.). Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum erlendis – auglýsing nr. 
3 2014. Sótt af https://www.fjarmalaraduneyti.is/ferdakostnadur/auglysingar/nr/18716 
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Flokkur 2: Dublin, Istanbúl, 
Japan (nema Tókýó), London, 
Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl 

177 SDR 106 SDR 283 SDR 113 SDR 67 SDR 180 SDR 

Flokkur 3: Amsterdam, Aþena, 
Bandaríkin (nema New York 

borg og Washington DC), 
Barsilóna, Brussel, Genf, 

Helsinki, Hong Kong, Kanada, 
Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, 
París, Róm, Stokkhólmur, Vín 

156 SDR 94 SDR 250 SDR 100 SDR 60 SDR 160 SDR 

Flokkur 4: Annars staðar 139 SDR 83 SDR 222 SDR 89 SDR 54 SDR 143 SDR 

 

Sjá má að upphæð dagpeninga er hærri ef þeir eru greiddir sem almennir dagpeningar, heldur 

en vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa. Þá er einnig hægt að sjá í töflunni að 

dagpeningagreiðslur eru hæstar ef dvalist er á áfangastöðum sem taldir eru upp í flokki 1 frekar 

en í öðrum flokkum.52 

  

                                                

52 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (e.d.). Dagpeningar ríkisstarfsmanna á ferðalögum erlendis – auglýsing nr. 
3 2014. Sótt af https://www.fjarmalaraduneyti.is/ferdakostnadur/auglysingar/nr/18716 
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4 Flugliðar eða flugverjar 

4.1 Skilgreining 

Erfitt getur verið fyrir einstaklinga að gera sér grein fyrir því hvaða orð skal nota til að 

skilgreina alla þá aðila sem vinna um borð í flugvél, þar á meðal flugmenn. Ýmis orð eru notuð 

í daglegu tali eins og til að mynda flugliði, flugverji, flugáhöfn og fleiri.  

Í þessari ritgerð er fjallað um alla þá sem hafa það að atvinnu að fljúga milli landa eða milli 

bæja innanlands. Hugtök sem notuð eru yfir þá aðila hafa verið skilgreind á ýmsum stöðum en 

til að mynda eru yfirleitt hugtakaskýringar í reglugerðum, eða skilgreiningar á ýmsum orðum 

sem fyrir koma í reglugerðinni. Verður því notast við skilgreiningar sem fram koma í 

reglugerðum sem fjalla um flugverja eða annað sem tengist flugi. 

4.1.1 Reglugerð nr. 322/1990 

Í 1. gr. reglugerðar nr. 322/1990 um öruggan flutning hættulegs varnings flugleiðis, með 

áorðnum breytingum eru orðskýringar, eru hugtökunum flugliði og flugverji gerð skil. Flugliði 

telst samkvæmt þeirri reglugerð vera áhafnarliði sem hefur undir höndum fullgilt 

flugliðaskírteini og starf hans er óhjákvæmilegur þáttur í því að halda loftfarinu starfræku á 

meðan á fartíma stendur. Þá telst flugverji vera starfsmaður flugrekanda sem starfar um borð í 

loftfarinu á fartíma flugsins. 

4.1.2 Reglugerð nr. 680/1999 

Í reglugerð nr. 680/1999 um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu flugverja, með 

áorðnum breytingum, er einnig að finna skilgreiningar á ýmsum hugtökum. Ákvæði 3. gr. 

reglugerðarinnar tekur til skilgreininga en þar telst flugverji vera sá aðili áhafnar, sem starfar 

um borð í loftfari á meðan á fartíma stendur. Starf hans telst óhjákvæmilegt til að starfsemi 

loftfarsins sé örugg. Flugverji er ráðinn í áhöfn af vinnuveitandanum sjálfum og gildir það um 

alla þar á meðal nema og tímabundna starfsmenn. Þá er tekið fram í skilgreiningu flugverja að 

hugtakið nái bæði yfir flugliða og þjónustuliða. 

Flugliði er skilgreindur sem aðili áhafnar sem hefur undir höndum fullgilt flugliðaskírteini og 

er starf hans brýnt til að halda loftfarinu starfræku á fartíma. Þá svipar þjónustuliða til flugliða 

en hann er hluti áhafnar sem vinnuveitandi ræður til starfa. Starf hans er brýnt á meðan á flugi 

stendur til þess að gæta öryggis farþeganna. 

Verður í þessari ritgerð talað um flugverja þar sem það nær yfir alla starfsmenn loftfarsins.  
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4.2 Kjarasamningar 

Kjarasamningar eru samningar sem gerðir eru á milli stéttarfélags einstaklings og 

atvinnurekanda, félags atvinnurekanda eða sambands atvinnurekanda. Í kjarasamningum eru 

tilgreind lágmarkskjör fyrir ákveðin störf á því svæði sem kjarasamningurinn nær til. Þessi 

lágmarkskjör varða meðal annars störf og skyldur, laun, vinnutíma og ferða- og 

dvalarkostnað.53 

Falaðist höfundur eftir kjarasamningum Flugfreyjufélags Íslands54, Íslenska 

flugmannafélagsins, Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugvirkjafélags Íslands. Þá var 

leitast eftir samningum við Icelandair og Wow air. Af þessum ofantöldu félögum var það 

einungis Flugfreyjufélag Íslands sem gaf upp afrit af kjarasamningum þeirra. Hin félögin höfðu 

ekki tök á að afhenda gögn þar sem þau létu eingöngu félagsmönnum í té afrit af 

kjarasamningunum.  

4.2.1 Kjarasamningar Flugfreyjufélags Íslands 

Höfundur fékk þrjá kjarasamningar frá FFÍ. Einn samningur er milli FFÍ og Icelandair, annar 

samningurinn er milli FFÍ og Wow air og sá þriðji er kjarasamningur FFÍ við Flugfélag Íslands.  

Samningurinn FFÍ við Icelandair tók gildi þann 1. júní 2016 og framlengist til 31. desember 

2018. Samningur Wow air tók gildi 1. júní 2014 og gilti til 30. september 2016. Samningurinn 

hefur ekki enn verið endurnýjaður og er enn í gildi samkvæmt heimildum frá FFÍ. Samningur 

FFÍ við Flugfélag Íslands tók gildi þann 1. júní 2014 og gilti til 31. desember 2015. Líkt og 

með samningurinn við Wow air hefur hann ekki verið endurnýjaður og er því enn í gildi skv. 

heimildum FFÍ. 

4.2.1.1 Áhafnaskrá 

Í öllum kjarasamningunum þremur er að finna áhafnaskrá í kafla 7. Áhafnaskrá er gild sem 

tilkynning um vinnutíma og frídaga sbr. grein 7-1 í samningunum. Greinin tekur fram að 

áhafnaskráin sé gefin út til eins mánaðar í senn. Tekið er fram í samningum Icelandair og 

Flugfélags Íslands að áhafnaskráin sé gefin út þremur dögum fyrir gildistöku á meðan það er 

fimm dögum fyrir gildistöku í samningi Wow air. Heimilt er að breyta áhafnaskránni en 

einungis ef það er gert fyrir 12. hvers mánaðar og gildir sú breyting frá 15. sama mánaðar til 

                                                

53 Þjóðskrá Íslands. (e.d.). Kjarasamningar. Sótt af 
https://www.island.is/thjonusta/atvinnulif/vinnumarkadur/kjarasamningar/.  
54 Hér eftir „FFÍ”. 



 

 17 

mánaðarloka. Skilyrði er þó fyrir því að flugverjar hafi verið upplýstir um breytinguna. Grein 

7-2 kveður á um að bannað sé að breyta skrá sem er í gildi nema hlutaðeigandi flugverji hafi 

samþykkt breytinguna. Þegar áhafnaskrá er útbúin þurfa allar áætlanir varðandi flug og 

vakttíma flugverja að vera á skránni, sbr. grein 7-5 í kjarasamningi Icelandair og Wow air og 

grein 7-6 í kjarasamningi Flugfélags Íslands. 

4.2.1.2 Ferða- og dvalarkostnaður 

Í 8. kafla í öllum þremur kjarasamningunum er að finna upplýsingar er varða ferða- og 

dvalarkostnað. Allir samningarnir kveða á um að greiðslur dagpeninga í flugi milli landa miðist 

við tímann sem starfsmenn eru fjarri Íslandi og hefjast greiðslur dagpeninga þegar starfsmaður 

mætir á vinnustað í Reykjavík sem ekki er seinna en 60-90 mín. fyrir fyrirhugaða brottför 

flugvélar frá hlutaðeigandi flugvelli. Greiðslan hættir svo að telja 60 mínútum eftir lendingu í 

Keflavík eða Reykjavík sbr. grein 8-2 í samningunum.55  

Í samningi Icelandair eru upphæðir dagpeninganna tvær, hvort um er að ræða Ameríku- eða 

Evrópuflug. Ef einungis er greitt fyrir hluta úr sólarhring er sú upphæð reiknuð sem fjórðungur 

úr degi, það er ef ferðin varir 3-6 klst. Hálfur dagur ef ferðin varir 6-12 klst. eða heill dagur ef 

ferðin er 12-24 klst. líkt og kemur fram í greinum 8-3 og 8-4. Í samningi Wow air eru 

greiðslurnar tilgreindar í grein 8-3 en sama er upp á teningnum þar varðandi misháar upphæðir 

eftir því hvort um Ameríkuflug eða Evrópuflug er að ræða. Hins vegar er greitt eftir þeim 

samning fyrir ferð sem er annars vegar á bilinu 0-15 klst. og hins vegar 15-24 klst. Einnig er 

tekið fram í grein 8-6 að Ameríkuflug sem er miðað við einnar náttar stopp skuli reiknast 

dagpeningar sem einn og hálfur dagur. Að lokum eru dagpeningar fyrir flug sem farið er til 

útlanda hjá Flugfélagi Íslands einungis miðaðir við Evrópuflug og upphæð dagpeninganna 

tilgreind í grein 8-2. Ef ekki er um heilan sólarhring að ræða reiknast ferð fyrir 0-12 klst. sem 

hálfur dagur og ferð frá 12-24 klst. reiknast sem heill dagur sbr. grein 8-3. 

Í grein 8-1 í samningi Icelandair og grein 8-4 í samningi Flugfélags Íslands er að finna ákvæði 

um dagpeningagreiðslur í innanlandsflugi. Ekki er að finna þessa grein í samningi Wow air. 

Greiðslan er sérstaklega tilgreind í umræddri grein 8-4 hjá Flugfélagi Íslands. Þar kemur fram 

að alls megi vera greiddir dagpeningar fyrir 22 daga á mánuði og breytist upphæð miðað við 

framfærsluvísitölu. Ekki er sérstaklega tilgreind upphæð greiðslu í samningi Icelandair. 

                                                

55 Greiðslan hættir einnig að telja 60 mínútum eftir að ákveðið hefur verið hætta flugi, ef það á við sbr. grein 8.2 
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Í öllum þremur samningunum er samskonar ákvæði varðandi gistingu. Þar kemur fram að 

starfsmönnum sé séð fyrir eins manns hótelherbergi með baðherbergi þeim að kostnaðarlausu.  

Fram kemur svo í grein 12-2 í samningi Icelandair, sbr. grein 12-4 hjá Flugfélagi Íslands að í 

leiguflugi erlendis skuli tilgreind upphæð dagpeninga vera greidd. Ákvæði þetta fyrirfinnst 

ekki í samningi Wow air. 

4.3 Réttur flugverja til dagpeninga og skattmeðferðar dagpeninga 

Flugverjar eiga rétt á að fá greidda dagpeninga á ferðalögum sínum á vegum vinnuveitanda 

sbr. 7. gr. tsl. rétt eins og aðrar starfsstéttir. Þá eiga flugverjar rétt á að nýta sér frádráttarreglur 

30. gr. tsl. en þeir þurfa að uppfylla öll fjögur skilyrðin sem getið er um í skattmatsreglum 

ríkisskattstjóra, til að geta nýtt frádráttinn á móti dagpeningum. 

Í gegnum tíðina hefur komið upp ágreiningur þar sem flugverjar eru taldir fá aðra skattmeðferð 

á frádrætti frá dagpeningagreiðslum heldur en aðrar starfsstéttir. Þegar svona ágreiningsmál 

hafa komið upp hefur oft verið vísað til ákvarðandi bréfs ríkisskattstjóra nr. 002/1999.  

Í umræddu ákvarðandi bréfi hafði einstaklingur sent bréf til ríkisskattstjóra varðandi 

dagpeninga flugmanna í innanlandsflugi og reglur um skattmeðferð þeirra. Byrjaði 

ríkisskattstjóri bréfið á því að taka fram að engar sérreglur giltu um skattmeðferð 

dagpeningagreiðslna sem flugáhafnir njóta í flugi innanlands. Því næst sagði ríkisskattstjóri 

heimildir fyrir frádrætti á móti fengnum dagpeningum byggjast á skattmati og settum reglum. 

Vísaði hann í 30. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt. Þar kom fram að frá tekjum 

utan atvinnurekstrar og sjálfstæðrar starfsemi mætti draga skv. A-lið „Útgjöld að hámarki 

móttekin fjárhæð ökutækjastyrkja, dagpeninga eða hliðstæðra endurgreiðslna á kostnaði sem 

sannað er að séu ferða- og dvalarkostnaður vegna atvinnurekanda og eru í samræmi við 

matsreglur ríkisskattstjóra.” Því næst vísaði ríkisskattstjóri í 6. gr. rghl. þar sem fram kom 

skilyrði þess að halda mætti greiðslum launagreiðanda á ferðakostnaði launamanns á hans 

vegum utan staðgreiðslu. Í greininni var tiltekið að heimild væri fyrir því að halda utan 

staðgreiðslu greiðslum launagreiðanda á ferðakostnaði launamanns á hans vegum eins og 

fargjöldum sem greidd eru af þriðja aðila. Því næst var heimilað að halda utan staðgreiðslu 

dagpeningum og svipuðum endurgreiðslum á ferða- og dvalarkostnaði af völdum 

launagreiðanda svo framarlega sem upphæðin væri innan marka um leyfilegan frádrátt skv. 

reglum ríkisskattstjóra. Heimildirnar væru þó bundnar skilyrðum um að í bókhaldi launamanns 

og launagreiðanda væru gögn er varða tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, upphæð ferða- eða 

dagpeninga og stöku sinnum reikninga þriðja aðilar ásamt nafni og kennitölu launamanns. Því 
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næst vísaði ríkisskattstjóri í þá þætti sem fram komu í skattmati varðandi frádrátt á móti 

dagpeningum og af hverju skuli greiða staðgreiðslu. Tók hann þá fram að skattmatið gildi 

almennt, það er að segja að ekki sé að finna í því reglur sem gilda um sérstaka hópa eins og 

flugliða. Tók ríkisskattstjóri fram að venjulegur vinnustaður flugliða teldist vera heimahöfn 

flugfélagsins sem unnið er hjá, því væri heimahöfn starfsfólks Flugleiða hf., 

Reykjavíkurflugvöllur. Að lokum tók ríkisskattstjóri fram að rök fyrir frádrætti á móti 

dagpeningnum væru að sá hluti dagpeninga sem væri innan marka í skattmati væri kostnaður 

sem launþegi hafi fengið fyrir dvöl á vegum vinnuveitanda, utan venjulegs vinnustaðar. Þar 

væri ekki mismunun milli starfsstétta. 
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5 Dómar og úrskurðir  

Fjöldinn allur af dómum og úrskurðum hefur fallið út frá ágreiningi er varðar 

dagpeningagreiðslur og frádrátt á móti dagpeningum. Í þeim ágreiningum er oft vafamál hvort 

skilyrðunum fjórum, sem fram koma í hlunnindamati ríkisskattstjóra, hafi verið fylgt eftir. Í 

dómnum og úrskurðunum sem fjallað verður um hér að neðan, verður einskorðast við að skoða 

hvernig skilyrðinu um tilfallandi ferð er háttað og hvort brotið sé á jafnræðisreglunni. 

5.1 Hæstaréttardómur nr. 119/1998 (Hrd. 1998, bls. 3651) 

Í máli þessu var um einstakling að ræða sem starfaði við akstur vöruflutningabifreiðar, að 

mestu leyti milli Reykjavíkur og Blönduóss. Hann fékk greidda dagpeninga frá launagreiðanda 

sínum vegna ferða sinna utan Blönduóss og skráði þær sem tekjur og frádrátt á móti 

dagpeningum í skattframtal. Skattstjóri taldi að ekki væri hægt að líta á þessar greiðslur sem 

dagpeninga heldur fæðispeninga sem ranglega voru skráðir sem dagpeningar, þar sem 

launagreiðandinn væri flutningafyrirtæki. Skattstjóri kvað upp úrskurð í málinu og taldi að um 

fæðispeninga í reglubundnu starfi væri að ræða sem teldust skattskyldir skv. 1. tölul. 1. mgr. 7. 

gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt. 

Stefnandi taldi að um dagpeninga væri að ræða þar sem þeir fullnægðu öllum skilyrðum til 

frádráttar sbr. 1. tölul. 1. mgr. A-liðar 30. gr. laga nr. 75/1981. Ekkert kom fram í ákvæðinu 

varðandi það að ferðin þyrfti að vera tilfallandi. Á þessu tímabili voru matsreglur 

ríkisskattstjóra til nánari skýringar á ákvæði um frádrátt á móti dagpeningum ekki til staðar. 

Einungis voru skilyrðin að dagpeningarnir skyldu vera innan þeirra marka sem matsreglur 

sögðu til um og að í bókhaldi launagreiðanda og launamanns væru upplýsingar varðandi 

ferðina. Nefndi stefnandi að í úrskurði yfirskattanefndar nr. 128/1981 hefði úrslitaatriðið verið 

að ríkisskattstjóri hafði ekki sett þessar tilteknu skattmatsreglur í samræmi við lagaákvæðið og 

í þeim úrskurði var fallist á kröfur kæranda. 

Stefnandi benti á að um brot á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga væri að ræða, meðal annars vegna 

þess að flugmenn og flugvirkjar áttu rétt á dagpeningum sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 

1085/1996. Stefnandi nefndi að það ætti ekki að skipta máli hvort einstaklingur þyrfti að 

dveljast innanlands vegna ferða á vegum vinnu eða erlendis, hvort flogið sé eða ekið.  

Varðandi 7. gr. laga nr. 75/1981 töldu hinir stefndu að greiða ætti skatta af tekjum hvaða nafni 

sem þær nefndust þar á meðal dagpeninga. Þeir töldu að skýra ætti heimildina til frádráttar 
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þröngt. Þá bæri að gera ríkar sönnunarkröfur til stefnanda um að þessi kostnaður ætti að falla 

utan skattskyldu. 

Töldu hinir stefndu að þar sem starf stefnanda fælist í akstri milli staða, þá hefði hann oft á 

tíðum þurft að gista að heiman og verða sér út um mat. Lægi það í augum uppi að vegna starfs 

síns hafði hann ekki fengið sérstakan ferðakostnað greiddan sem launþegi. Því væri um 

fæðispening eða fæðishlunnindi að ræða og væri það skattskylt skv. 7. gr. laga nr. 75/1981. Þá 

töldu stefndu að frádráttarheimild 30. gr. laganna ætti að skýra á þann hátt að tilfallandi ferðir 

væru ferðir sem launþegi færi á vegum laungreiðanda síns, svo framarlega sem þær væru ekki 

grundvöllur þeirrar vinnu sem launþeginn læti í té.  

Auk þess töldu hinir stefndu varðandi úrskurð yfirskattanefndar nr. 1085/1996 sem stefndi 

nefndi, að ekki væri um sambærileg störf að ræða. Þá hefði verið samræmi í niðurstöðum 

beggja úrskurðanna.  

Niðurstaða stefndu var því sú að ekki hafði verið um dagpeningagreiðslur að ræða í tilviki 

stefnanda. Hægt væri að meta lögmætan frádrátt á móti endurgreiðslu atvinnurekanda eins og 

fram kom að væri leyfilegur frádráttur skv. 7. gr. rghl.56  

Stefndu voru sýknaðir af kröfum stefnanda í málinu fyrir Hæstarétti.57 

5.2 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 298/1997 

Í þessu tiltekna máli voru málavextir þeir að kærandi, sem var vörubílstjóri, hafði fengið 

greidda dagpeninga sem hann hafði fært til tekna og frádráttar í skattframtali sínu, auk þess að 

hafa gert grein fyrir gistinóttum og fæði þá daga. Skattstjóri tók skattframtal hans til skoðunar 

og taldi hann starf vörubílstjórans ekki vera til þess fallið að geta nýtt frádráttinn þar sem starfið 

fælist í akstri milli staða og uppfyllti því grundvöllur starfs hans ekki skilyrðin um tilfallandi 

ferðir launþega á vegum launagreiðanda utan venjulegs vinnustaðar. Sagði skattstjóri engar 

kostnaðarnótur hafa borist vegna gistingar vörubílstjórans. Umboðsmaður kæranda segir 

                                                

56 Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 333/2003 var ekki talið að reglur um frádrátt á móti dagpeningum ættu við 
heldur að í dagpeningagreiðslunum hefði falist endurgreiðsla útlagðs kostnaðar. Í þeim úrskurði var kærandi 
fararstjóri erlendis og fékk greiðslur frá ferðaskrifstofu á Íslandi. Var um sambærilega niðurstöðu að ræða í 
þessum úrskurði og úr dómi Hæstaréttar nr. 119/1998. Í úrskurðinum kom eftirfarandi fram: „Hins vegar var 
með vísan til skattframkvæmdar fallist á kröfu kæranda um frádrátt með umkrafinni fjárhæð á þeim grundvelli 
að í fengnum dagpeningagreiðslum hefði falist endurgreiðsla útlagðs kostnaðar vegna starfs kæranda að því er 
varðaði fæði og annan ferðatengdan kostnað.” 
57 Hrd. 1998, bls. 3651 (119/1998). 
https://www.fj.is/?sida=heimild&teg=hrd&nr=hrd.13415&qid=87deebf746ab27c52a9d4813438c09bd. Sótt á 
vef FonsJuris 15.10.2016. 
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kæranda hafa sinnt ýmsum öðrum störfum á starfsstöð fyrirtækisins þessi ár. Þessar ferðir sem 

hann hafði ekið milli staða hafi verið tilfallandi að kröfu launagreiðanda í hvert skipti og taldi 

hann skipta máli við túlkun á hugtakinu „tilfallandi ferð”, hvenær launagreiðandinn óskaði eftir 

því að senda launþega í ferðir. 

Yfirskattanefnd synjaði kröfu kæranda um að fella niður ákvörðun skattstjóra og að kæranda 

yrði heimilaður sá frádráttur frá upphaflegum tekjufærðum dagpeningum. Við þessa ákvörðun 

hafði yfirskattanefndin skipst í meirihluta og minnihluta. Meirihluti yfirskattanefndarinnar tók 

fram að matsreglur ríkisskattstjóra hafi ekki verið fullnægjandi varðandi afmarkanir og 

skilgreiningar á frádráttarheimild til dagpeninga. Var sá annmarki þó látinn liggja milli hluta 

þar sem þær matsreglur kæmu aðeins til álita þegar launagreiðandi hafi greitt launþega 

dagpeninga vegna ferðalaga. Ferðalagið var talið þurfa að vera utan venjulegs vinnustaðar, eins 

og tíðkast hafi verið í úrskurðaframkvæmd í sambærilegum störfum. Vegna fjölda daga sem 

kærandi gerði grein fyrir að hafa fengið greidda dagpeninga var talið að aðalstarf hans fælist í 

akstri vöruflutningsbifreiða milli staða.58  

Í atkvæði minnihluta var rakið að skv. 1. tölul. A-liðar 30. gr. laga nr. 75/1981, mætti draga frá 

tekjum útgjöld að hámarki móttekna fjárhæð dagpeninga ef sannað hafi verið að hún sé ferða- 

og dvalarkostnaður vegna atvinnurekanda og samræmist auk þess matsreglum ríkisskattstjóra. 

Þá kom fram í 6. gr. rghl. að utan staðgreiðslu megi halda dagpeningum eða hliðstæðum 

endurgreiðslum á ferða- og dvalarkostnaði ef fjárhæðin fellur innan marka skv. reglum 

ríkisskattstjóra. 

Í matsreglum sem í gildi voru fyrir fyrra árið sem til skoðunar var, kom ekkert fram um frádrátt 

vegna fenginna dagpeninga. Í skattmati fyrir staðgreiðsluárið á undan kom fram mat á 

fjárhæðum sem átti að mæta kostnaði vegna gistingar og fæðis innanlands miðað við 2. mgr. 

6. gr. rghl. Skattmat fyrir staðgreiðsluár fyrra ársins var að að mestu leyti eins og árið áður en 

þar að auki kom fram að ef einstaklingur fengi dagpeningagreiðslur fyrir fleiri en 30 daga á 

árinu lækkuðu viðmiðunarmörkin um ákveðna fjárhæð. Í skattmati seinna framtalsársins var 

fjallað um frádrátt á móti dagpeningum og vísaðist þar til skilyrða 2. og 3. mgr. 6. gr. rghl. þar 

sem tilgreindar voru fjárhæðir sem heimilt var að telja til frádráttar og reglna um lækkun 

                                                

58 Úrskurður yfirskattanefndar (298/1997). http://yskn.is/leit-i-
urskurdum/?leitarord=&urskurdurnr=298%2F1997&skraumlog=&greinnr=#30. Sótt á vef yfirskattanefndar 
18.9.2016. 
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frádráttar fyrir hvern dag sem greiðslurnar fara yfir 30 daga. Var því ljóst að matsreglum 

ríkisskattstjóra varðandi frádrátt vegna dagpeninga væri ábótavant.  

Þá var bent á að í skattframkvæmd hafi flugliðum verið heimilaður frádráttur frá fengnum 

dagpeningum fyrir reglubundið starf sitt. Taldi minnihluti yfirskattanefndar ekki annað ljóst en 

að um hliðstæð störf flugverja og kæranda hafi verið að ræða. Kærandi fékk greidda 

dagpeninga frá launagreiðanda og uppfyllti skilyrði 2. og 3. mgr. 6. gr. rghl. og vegna þess, og 

framangreinds, hefði ekki átt að synja honum um frádrátt á móti dagpeningum eins og 

skattstjóri gerði. 

5.3 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 42/2005 

Málavextir í máli þessu voru þeir að kærandi hafði fengið dagpeninga greidda frá 

vinnuveitanda sínum vegna reglubundinna ferða hans út á land við sölu á þjónustu á vegum 

vinnuveitanda síns. Færði kærandi dagpeningana sér til tekna í skattframtali sínu og sömu 

upphæð sem frádrátt. Síðar óskaði skattstjóri eftir upplýsingum um tilgang ferða auk 

sundurliðunar á ferðum með hliðsjón af tíma hverrar dvalar. Átti kærandi að gera grein fyrir 

og sanna að um tilfallandi ferðir á vegum launagreiðanda væri að ræða og sanna að 1. tölul. 30. 

gr. laga nr. 75/1981 ætti þar við.  

Umboðsmaður kæranda svaraði skattstjóra og sagði störf kæranda felast í sölu og ráðgjöf og af 

þeim sökum ferðaðist hann umtalsvert um landið. Oftast væru ferðalögin skipulögð fyrirfram 

með símtölum. Ferðalögin vöruðu oftast í tvær vikur og því væri allt landið sölusvæði kæranda. 

Skattstjóri sendi annað bréf til kæranda þar sem hann íhugaði að fella niður frádrátt á móti 

dagpeningum þar sem greiðsla þeirra félli ekki undir skilgreininguna um tilfallandi ferð 

launþega utan fasts samningsbundins vinnustaðar. Væri ekki um tilfallandi ferðir að ræða þar 

sem þær ferðir gætu talist hluti af starfi kæranda, auk þess sem sölusvæði kæranda væri allt 

landið og því ekki um tilfallandi ferð að ræða. Mótmælti umboðsmaður því þar sem umræddar 

tilfallandi ferðir væru söluferðir og aðrir sölumenn í sambærilegri vinnu fengju frádrátt á móti 

dagpeningagreiðslum. 

Skattstjóri endurákvarðaði skattstofn kæranda með úrskurði og felldi úr gildi frádrátt hans á 

móti dagpeningum. Vísaði hann til 1. tölul. A-liðar 30. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og 

einnig vísaði hann í skattmat ríkisskattstjóra þar sem fjallað er um tilfallandi ferð. Í framhaldi 

af því vísaði hann í dóm Hæstaréttar í máli, Hrd. 1998, bls. 3651 (119/1998) þar sem málavextir 

voru svipaðir, það er starf fyrirtækisins fólst í sölu og ráðgjöf og taldi skattstjóri akstur kæranda 

vera reglubundinn og þannig stór hluti af starfi kæranda.  
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Úrskurðinum var skotið til yfirskattanefndar þar sem umboðsmaður kæranda taldi málið ekki 

vera sambærilegt Hrd. 1998, bls. 3651 (119/1998) því sem starf kæranda í því máli var fólgið 

í akstri milli tveggja staða sem ekki væri tilvikið í máli kæranda. Þá vísaði hann einnig til 

ákvarðandi bréfs ríkisskattstjóra nr. 002/1999 þar sem flugmenn fengu frádrátt á móti 

dagpeningum þrátt fyrir að ferðir þeirra séu reglubundnar og ákveðnar fyrirfram. Taldi 

umboðsmaður það vera brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár Íslands ef kærandi fengi ekki að sitja 

við sama borð og flugverjar. Yfirskattanefnd vísaði til annars úrskurðar síns, úrskurðar 

yfirskattanefndar nr. 298/1997 þar sem deilt var um heimild vörubílstjóra til frádráttar á móti 

tekjufærðum dagpeningum en starf hans fólst í því að keyra milli landshluta. Taldi 

yfirskattanefnd að kærandi ætti ekki rétt á frádrætti á móti dagpeningum þar sem söluferðirnar 

voru stór og reglubundinn þáttur í starfi kæranda og þar að leiðandi ekki tilfallandi eins og fram 

kom í skattmati ríkisskattstjóra. Vísað var til fyrrnefnds úrskurðar yfirskattanefndar nr. 

298/1997 og Hrd. 1998, bls. 3651 (119/1998).  

Varðandi ætlað brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar taldi yfirskattanefnd ekki vera um brot 

á henni að ræða þar sem ekki var talið að tilvikin væru um sambærileg. Þá var tekið fram að 

vegna sjónarmiða kæranda um misbrest stjórnvalda varðandi framkvæmd á ákveðinni 

réttarreglu í garð ákveðinna aðila þýddi það ekki að aðrir gætu borið fyrir sig að stjórnvaldið 

myndi haldi áfram sama meinta athafnaleysi eða haga sér í takt við það. 

Var kröfu kæranda af þeim sökum hafnað.59 

5.4 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 103/2010 

Í máli þessu kom fram að skattstjóri hafði lækkað frádrátt kæranda á móti dagpeningum í 

skattframtölum hans af þeirri ástæðu að ekki væri um tilfallandi ferðir utan venjulegs 

vinnustaðar að ræða út frá skattmatsreglum ríkisskattstjóra. Kærandi starfaði meðal annars við 

sölu á þjónustu launagreiðanda síns sem fólst í uppsetningu innréttinga í mannvirkjum og 

byggingum fjarri heimabyggð. Hafði hann fært sér til tekna dagpeninga sem hann hafði fengið 

greidda og sömu fjárhæð til frádráttar í skattframtali sínu. Í greinargerð með skattframtalinu 

hafði hann gert grein fyrir fjölda gistinátta og heilsdagsfæðis.  

                                                

59 Úrskurður yfirskattanefndar (42/2005). http://yskn.is/leit-i-
urskurdum/?Leitarord=&urskurdurNr=42%2F2005&skraUmLog=&greinNr=&ctl00%24ctl00%24ctl00%24Con
tentPlaceHolderDefault%24Body%24SearchEngineControl_3%24btnSubmit=Leita#1332. Sótt á vef 
yfirskattanefndar 13.10.2016.  
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Skattstjóri óskaði eftir skýringum og gögnum um tilfærðan frádrátt, meðal annars afritum af 

öllum reikningum er vörðuðu gisti- og fæðiskostnað. Hann tók fram að í matsreglum væru 

skilyrði fyrir frádrætti á móti dagpeningum að dagpeningarnir hefðu verið greiddir sökum 

tilfallandi ferða á vegum launagreiðanda utan venjulegs vinnustaðar og að launþeginn hefði 

greitt gistingu, fæði og annan ferðatengdan kostnað sjálfur. Væri frádrátturinn háður skilyrði 

að í bókhaldi launagreiðanda og launþega væru upplýsingar varðandi tilefni ferðar, fjölda daga, 

fjárhæð dagpeninga sem og nafn og kennitala launþega.  

Kærandi gerði grein fyrir því að starfsemin hefði í meginatriðum farið fram á 

höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Austfjörðum. Að þeim sökum hefði hann verið staddur 

vikum saman burt frá heimili sínu á Akureyri þar sem starfsstöðin væri. Hafði kærandi greitt 

ferða- og dvalarkostnað en oft á tíðum gist hjá ættingjum sínum í Reykjavík. Þá lét hann fylgja 

dagpeningaskýrslur og kvittanir fyrir hótelgistingu, ferða- og fæðiskostnaði. 

Skattstjóri lét kæranda vita með bréfi að áætlað væri að lækka tilfærðan frádrátt kæranda. 

Vísaði hann í 1. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. tsl., 6. gr. rghl. og skattmatsreglur. Taldi hann 

vera ljóst, út frá bréfi kæranda, að dagpeningagreiðslur hefðu verið greiddar vegna 

reglubundinna ferða í starfi kæranda og að hluti starfs fælist í því að fást við verkefni um land 

allt sem hefði mestan part verið utan heimabyggðar hans. Vísaði hann í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 298/1997 og nr. 42/2005 og dóm Hæstaréttar, Hrd. 1998, bls. 3651 

(119/1998) máli sínu til stuðnings þar sem ferðir sem væru ríkur og reglubundinn þáttur í 

starfinu teldust ekki til tilfallandi ferða. Ætti því að hafna frádrætti, að undanskildum þeim 

hluta sem væri vegna fæðis- og gistikostnaðar út frá framlögðum reikningum. 

Svar umboðsmanns kæranda var á þá leið að réttilega hafi verið staðið að greiðslu 

dagpeninganna. Ferðirnar hefðu ekki verið reglubundnar þar sem þær hefðu verið farnar vegna 

tilfallandi verkefna launagreiðanda hverju sinni og varað mislengi. Þar að leiðandi væri ekki 

um sambærileg mál að ræða líkt og skattstjóri vísaði til. Þá taldi hann skattstjóra hafa 

viðurkennt, með því að fallast á frádrátt út frá framlögðum gögnum, að um frádráttarbæran 

kostnað væri að ræða. Auk þess væri ekki að finna takmörkun til frádráttar á móti 

dagpeningum, út frá fjölda framlagðra reikninga. Þó kærandi hafði lagt fram þessa reikninga, 

gat hann ekki verið viðbúinn því að vera beðinn um reikninga og raunverulegur kostnaður hans 

væri mikið hærri.  

Þrátt fyrir þetta úrskurðaði skattstjóri lækkun á frádráttarbærum kostnaði og gerði grein fyrir 

bréfaskrifum hans og kæranda. Tók hann fram að þar sem ekki væri að finna sérstaka 
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skilgreiningu á „tilfallandi ferð” þyrfti að líta til úrskurðarframkvæmdar yfirskattanefndar. Þar 

hafi tilfallandi ferð miðast við hversu ríkur og reglubundinn þáttur af starfinu ferðirnar væru. 

Auk þess að ef um hliðstæð störf og þau sem einstaklingur hafði oftast nær með höndum væri 

að ræða, væru ferðirnar ekki taldar vera tilfallandi í skilningi reglna um frádrátt frá 

dagpeningum. Var litið til framlagðra gagna um tilefni ferðar og fjölda ferða. Annað árið höfðu 

dagpeningar verið greiddir fyrir 179 daga og hitt árið fyrir 113 daga. Út frá upplýsingum sem 

kærandi lét í té var ráðið að ferðirnar væru stór og venjubundinn hluti af rekstri fyrirtækisins.  

Umboðsmaður kæranda skaut málinu til yfirskattanefndar þar sem umboðsmaður skýrði frá 

því og benti á að ekki væri um sambærileg mál að ræða hjá kæranda og úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 42/2005 og Hrd. 1998, bls. 3651 (119/1998). Þá hafi skattstjóri heimilað 

frádrátt vegna kostnaðar sem kærandi hafði lagt fram með reikningum, þrátt fyrir að hann taldi 

ferðirnar ekki tilfallandi. Umboðsmaður kæranda taldi augljóst að ferðir kæranda hafi verið 

tilfallandi þar sem fyrirtækið hafi selt vörur um allt land þar sem það var eina fyrirtækið með 

þessa sérhæfingu.  

Yfirskattanefnd tók undir með umboðsmanni kæranda að út frá starfsemi fyrirtækisins og þeim 

verkefnum sem fólust í ferðum kæranda, það er uppsetning og fleira á byggingum og 

mannvirkjum á fyrr nefndum stöðum, að ekki væri um sambærileg tilvik að ræða og í 

umræddum málum sem skattstjóri vísaði til. Taldi yfirskattanefnd skilyrðum 1. tölul. A-liðar 

1. mgr. 30. gr. vera að mestu leyti uppfyllt en það sem taka þyrfti þó til álita var að almennt 

væri það undir skattaðila að sanna að um sé að ræða kostnað frá tekjum. Þrátt fyrir áskorun 

skattstjóra um nánari kostnaðargögn hafði kærandi ekki lagt fram frekari gögn. Af þeim sökum 

þurfti að hafna kröfum kæranda um meiri frádrátt en skattstjóri hafði ákveðið.60 

5.5 Ályktanir um dóminn og úrskurðina 

Út frá dómi Hæstaréttar og úrskurðum yfirskattanefndar sem fjallað var um hér að framan er í 

fyrsta lagi ljóst að til þess að um tilfallandi ferð sé að ræða út frá reglum skattmats megi ferð 

launþegans, á vegum launagreiðanda utan venjulegs vinnustaðar, ekki vera stór og 

reglubundinn þáttur af starfi hans. Ferðirnar mega ekki vera grundvöllur vinnu launþegans og 

                                                

60 Úrskurður yfirskattanefndar (103/2010). http://yskn.is/leit-i-
urskurdum/?Leitarord=&urskurdurNr=706%2F1998&skraUmLog=&greinNr=&ctl00%24ctl00%24ctl00%24Co
ntentPlaceHolderDefault%24Body%24SearchEngineControl_3%24btnSubmit=Leita#1765. Sótt á vef 
yfirskattanefndar 13.10.2016. 
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almennt er talið að ef hægt er að telja akstur launþega sem grundvöll starfs hans er ekki um 

tilfallandi ferð að ræða. 

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 12. nóvember 1998 (119/1998), taldi yfirskattanefnd hafa mikil áhrif 

að launagreiðandi kæranda var flutningsfyrirtæki. Þá taldi nefndin að út frá frádráttarheimild 

30. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt ætti að túlka tilfallandi ferðir sem ferð 

kæranda að tilbeina launagreiðanda, svo framarlega sem ferðirnar væru ekki grundvöllur vinnu 

hans. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 298/1997 taldi skattstjóri ekki um tilfallandi ferð að ræða 

þar sem aðalstarf kæranda fælist í akstri milli staða. Í rökum yfirskattanefndar í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 42/2005 kom fram að ferðir kæranda teldust vera of reglubundinn þáttur 

í starfi hans þar sem hann ferðaðist um landið og vann við sölu og ráðgjöf. Að lokum var í 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 103/2010 talið að ferðir kæranda væru reglubundnar þar sem 

starf kæranda fælist m.a. í því að fást við verkefni um allt land.  

Í öðru lagi liggur skýrt fyrir út frá dómi Hæstaréttar og tveimur úrskurðum yfirskattanefndar 

að þegar störf kærenda eru borin saman við störf flugverja og vísað er til brots á jafnræðisreglu 

telur skattstjóri og yfirskattanefnd ekki hægt að telja störfin sambærileg.  

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 12. nóvember 1998 (119/1998) benti kærandi á að brotið væri á 

jafnræðisreglunni meðal annars vegna þess að flugmenn og flugvirkjar ættu rétt á dagpeningum 

sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 1085/1996. Taldi yfirskattanefnd rök stefnanda fyrir broti á 

jafnræðisreglu og vísun í eldri úrskurð nefndarinnar ekki koma til grundvallar þar sem ekki 

væri um sambærileg störf að ræða. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 298/1997 benti reyndar 

minnihluti yfirskattanefndar á að í skattframkvæmd hafi flugliðum verið heimilaður frádráttur 

frá fengnum dagpeningum, fyrir reglubundið starf sitt. Taldi minnihlutinn ekki annað vera ljóst 

en að um hliðstæð störf hafi verið að ræða hjá flugliðum og kæranda. Ekki var litið til þess í 

niðurstöðu meirihluta nefndarinnar. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 42/2005 taldi 

umboðsmaður kæranda vera um brot á jafnræðisreglunni að ræða og vísaði til ákvarðandi bréfs 

ríkisskattstjóra nr. 002/1999 þar sem flugmönnum væri heimilaður frádráttur á móti 

dagpeningum, þrátt fyrir að ferðir þeirra væru ákveðnar fyrirfram og reglubundnar. Varðandi 

þessar málsástæður umboðsmanns kæranda sagði yfirskattanefnd að talið væri að tilvikin væru 

ekki sambærileg og því ekki um brot á jafnræðisreglu að ræða.  

Aðalatriðið varðandi heimild til frádráttar á móti dagpeningum eins og fram kom í kafla 

2.1.1.2.1 hér að framan er að allir þurfa að uppfylla öll fjögur skilyrðin til þess að umræddur 

frádráttur á móti dagpeningum sé heimill, að meðtöldu skilyrðið um tilfallandi ferð. Með því 
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eiga allir einstaklingar að standa jafnt að vígi og ætti þar eðli starfsins ekki að koma málinu 

við.  

Í þessum úrskurðum og dómi hafa ekki komið fram bein rök skattstjóra eða yfirskattanefndar 

fyrir því hvers vegna ekki sé um sambærileg störf að ræða hjá flugverjum og öðrum 

starfsstéttum, að öðru leiti en því að vísað er í eldri dóma og úrskurði. Ljóst er að skilyrðið fyrir 

tilfallandi ferð utan venjulegs vinnustaðar er mjög matskennt og sennilega þarf að setja fram 

þrengri reglur hvað það varðar. Að því verður hins vegar vikið nánar í kafla 10.  
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6 Tekjuskattslögin, með tilliti til fæðispeninga sjómanna  

Í núverandi tekjuskattslögum teljast fæðispeningar sjómanna til skattskyldra tekna. Fyrir 

Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingar á lögunum. Flutningsmenn frumvarpsins eru 

Páll Jóhann Pálsson, Elsa Lára Arnardóttir og Ásmundur Friðriksson. Breytingin felst í því að 

við 1. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. tsl. bætist aftan við orðið „dagpeninga”, orðið 

„fæðispeningar sjómanna” svo heimilað verði að draga kjarasamningsbundna fæðispeninga frá 

tekjum líkt og dagpeninga.61  

Umrædd grein felur í sér leyfilegan frádrátt einstaklinga frá tekjum sem falla utan 

atvinnurekstrar. Í frumvarpinu kemur fram að í greininni sé leyfilegt að draga útgjöld á að 

hámarki móttekin fjárhæð dagpeninga frá tekjum einstaklings eins og til að mynda er gert í 

tilviki flugverja. Flutningsmenn tillögunnar telja að breytinguna skuli samþykkja þar sem 

sjómenn sem vinna á íslenskum skipum, sem gerð eru út af íslenskum skipafélögum, vinni við 

sambærilegar aðstæður og flugverjar, það er báðar starfsstéttir vinna fjarri heimilum sínum.  

6.1 Saga fæðishlunninda sjómanna 

Í upphaflegu lögunum um tekjuskatt og eignarskatt nr. 40/1978 voru fæðispeningar sjómanna 

taldir skattfrjálsir. Árið 1988 var staðgreiðslukerfið tekið upp og þá voru fæðispeningar gerðir 

skattskyldir.  

Í II. kafla upphaflegu laganna kom fram í 28. gr. hvað ekki teldist til tekna en 5. tölul. 

greinarinnar hljóðaði svo: 

„5. Fæði sjómanns er hann fær hjá útgerðarmanni um borð í skipi. Sama gildir um 

greiðslur sem sjómenn á íslenskum fiskiskipum fá frá áhafnadeild 

aflatryggingasjóðs til að standa undir fæðiskostnaði sínum um borð í íslenskum 

fiskiskipum.” 

Í III. kafla laganna var fjallað um frádrátt frá tekjum og fjallaði 30. gr. um frádrátt einstaklinga 

frá tekjum sem ekki voru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Kom meðal annars 

fram í 1. tölul. C-liðar þeirrar greinar að þeir sjómenn sem vinna á íslenskum fiskiskipum en 

þurfa sjálfir að sjá sér fyrir fæði og fá ekki greiddar greiðslur frá áhafnadeild aflatryggingasjóðs, 

skyldu fá fæðisfrádrátt fyrir hvern dag sem þeir væru á veiðum á skipi án þess að koma til 

                                                

61 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, þskj. 1083, 655. mál. 145. löggjafarþing. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1083.html. [Sótt á vefinn 15.9.2016]. 
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hafnar. Þá mætti auk þess draga, skv. 2. tölul. C-liðar 30. gr. laganna, fiskimannafrádrátt af 

hreinum tekjum sjómanna sem stunda fiskveiðar á íslenskum skipum. Átti sá frádráttur að vera 

10% af hreinum tekjum þeirra. 

Með frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignaskatt með 

síðari breytingum, sem seinna var samþykkt, voru settar fram þær hugmyndir að breytingum að 

í 2. gr. frumvarpsins ætti 2. ml. 5. tölul. 28. gr. þágildandi laga að vera felldur á brott. Auk þess 

var breyting 4. gr. frumvarpsins að C-, D- og E-liðir 1. mgr. 30. gr. og 2. mgr. 30. gr. þágildandi 

laga yrðu felldir niður.  

Við meðferð málsins fyrir Alþingi setti meirihluti fjárhags- og viðskiptanefndar fram 

nefndarálit þar sem haft var orð á því að athuga þyrfti betur hvaða skattalegu áhrif það hefði á 

hag sjómanna að afnema skattfrelsi fæðispeninga þeirra og hvort áhrifin teldust vera eðlileg. Þá 

benti nefndin einnig á að ákvæðið ósamræmi væri til staðar. Bátasjómenn fengju ekki frítt fæði 

en í stað þess fengju þeir greidda dagpeninga, á meðan í 5. tölul. 28. gr. þáverandi gildandi laga 

væri ákvæði sem segði að fæði sjómanns sem hann fengi frá útgerðarmanni teldist ekki til tekna. 

Taldi meirihluti nefndarinnar að eðlilegast væri að fæði á sjó yrði að öllu leyti skattfrjálst.62  

Því næst kom nefndarálit 3. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar en það hljóðaði þannig að 

í staðinn fyrir að felldur yrði út 2. ml. 5. tölul. 28. gr. skyldi hann að endurorðast á eftirfarandi 

hátt:  

„Sama gildir um greiðslur sem sjómenn á íslenskum fiskiskipum fá frá 

útgerðarfyrirtækjum til að standa undir fæðiskostnaði um borð í fiskiskipum.”63 

Væri breytingin því falin í því að í staðinn fyrir „áhafnadeild aflatryggingasjóðs” kæmi 

„útgerðarfyrirtækjum” þar sem útgerðarfyrirtækin tæku í raun og veru við greiðslunni sem 

áhafnadeild aflatryggingasjóðs greiddi sjómönnum áður en deildin var lögð niður. Ætti fæði 

sjómanna því áfram að vera skattfrjálst sbr. 28. gr. 

Í nefndaráliti 2. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar kom fram að frumvarpið mismunaði 

á augljósan hátt þeim sjómönnum sem fengju frítt fæði hjá útgerðinni annars vegar og hins 

                                                

62 Nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Frá meiri 
hl. fjárhags- og viðskiptanefndar. 342. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/109/s/pdf/0746.pdf. [Sótt á vefinn 15.9.2016]. 
63 Breytingartillögur um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Frá 
3. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar. 342. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/109/s/pdf/0784.pdf. [Sótt á vefinn 15.9.2016]. 
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vegar þeim sem fengju fæðispeninga.64 Því var lögð til breytingartillaga af þeirra hálfu sem var 

eins og breytingartillaga 3. minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndarinnar. Til að jafnræði 

myndi ríkja hjá allri sjómannastéttinni ætti ekki að fella niður 2. ml. 5. tölul. 28. gr. heldur 

skyldi hann orðast á eftirfarandi hátt: 

„Sama gildir um greiðslur sem sjómenn á íslenskum fiskiskipum fá frá 

útgerðarfyrirtækjum til að standa undir fæðiskostnaði um borð í fiskiskipum.”65 

Fólst breytingartillagan að því leyti í því sama og breytingartillaga 3. minnihluta fjárhags- og 

viðskiptanefndar, það er að fæðispeningar héldu áfram að vera skattfrjálsir því í raun og veru 

færðist greiðslan frá áhafnadeild aflatryggingarsjóðs yfir á útgerðina sjálfa. 

Þrátt fyrir nefndarálitin og athugasemdirnar sem voru gerðar við frumvarpið voru lögin 

samþykkt án þessara breytinga og fæðispeningar gerðir skattskyldir. Með þessum breytingum 

átti að einfalda álagningarkerfið þar sem það var skilyrði fyrir því að einfalt og skilvirkt 

staðgreiðslukerfi kæmist á laggirnar. Með frumvarpinu átti skattstofn að aukast þar sem 

persónuafslátturinn kæmi á móti með mikilli hækkun.66 Einu athugasemdirnar sem gerðar voru 

varðandi 2. gr. í frumvarpinu um niðurfellingu 5. tölul. 28. gr. þáverandi laga, voru þær að 

breytingar hefðu orðið á fyrirkomulagi þessara tilteknu greiðslna og undanþágan færi í bága við 

sjónarmið um einföldun skattkerfisins.67  

6.2 Umsagnir við núverandi frumvarp 

Á vef Alþingis birtust innsend erindi og umsagnir varðandi frumvarpið til breytinga á 

tekjuskattslögunum. Í heildina voru þrjár umsagnir sendar inn sem komu frá 

Sjómannasambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands og Alþýðusambandi 

Íslands.  

Í umsögn Sjómannasambands Íslands kom fram að sambandið tæki undir breytingar af þessu 

tagi sem leiða myndi til réttlætis sjómanna. Áður fyrr voru bæði fæðispeningar og 

                                                

64 Nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Frá 2. 
minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar. 342. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/109/s/pdf/0923.pdf. [Sótt á vefinn 15.9.2016]. 
65 Breytingartillögur um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Frá 
2. minni hl. fjárhags- og viðskiptanefndar. 342. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/109/s/pdf/0924.pdf. [Sótt á vefinn 15.9.2016]. 
66 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, þskj. 1083, 655. mál. 145. löggjafarþing. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1083.html. [Sótt á vefinn 15.9.2016] 
67 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003, þskj. 1083, 655. mál. 145. löggjafarþing. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1083.html. [Sótt á vefinn 15.9.2016] 
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sjómannafrádráttur sem lækkaði skattstofn sjómanna. Áttu því hvorki greiðslur til sjómanna 

frá Aflatryggingasjóði né fæði sjómanns um borð í skipi útgerðar, að teljast til tekna og því 

vera óskattskylt. Líkt og fram hefur komið áttu fæðispeningar að teljast til tekna við upptöku 

staðgreiðslukerfisins þar sem skattstofninn skyldu aukinn en á móti kæmi hærri 

persónuafsláttur til að standast á við skattstofninn. Samkvæmt frumvarpinu áttu dagpeningar, 

frítt fæði og fæðispeningar sjómanna að teljast til skattskyldra tekna. Árið 1986 var áhafnadeild 

Aflatryggingasjóðs afnumin og þá greiddu útgerðirnar sjálfar sjómönnum fæðispeninga. Þar af 

leiðandi breyttist ekkert skv. þágildandi lögum varðandi fæðiskostnað sjómannanna eða 

skattafríðindi fæðispeninganna. Árið eftir kom þó fram í greinargerð með frumvarpi að vegna 

breyttrar tilhögunar greiðslna skyldi 2. málsl. 5. tölul. 28. gr. laganna vera felldur niður þar 

sem einfalda átti skattkerfið. Í einfölduninni fólst að leggja átti niður allar undanþágur frá skatti, 

meðal annars skattfríðindi dagpeninga sem vinnuveitandi greiddi starfsmönnum sínum. Á 

Alþingi var hins vegar hætt við skattlagningu dagpeninganna eins og átti að gera skv. 

einfölduninni en skattfrelsi fæðispeninganna var lagt niður. Þar að auki hefur 

sjómannaafslátturinn nú verið lagður niður. Þykir Sjómannasambandi Íslands því vera 

réttlætanlegt að fæðispeningar ættu að vera skattfrjálsir líkt og dagpeningar eru skattfrjálsir 

skv. lögum sem eru nú í gildi, líkt og þeir voru áður en staðgreiðsla skatta var tekin upp árið 

1988.68  

Farmanna- og fiskimannasambands Íslands tekur undir rök flutningsmanna frumvarpsins og 

vísar þar í umsögn Sjómannasambands Íslands sem rakin er hér að framan.69 

Í umsögn Alþýðusambands Ísland var tekið fram, líkt og í umsögn Farmanna- og 

fiskimannasambands Íslands, að sambandið styðji framgang mála og vísaði einnig í umsögn 

Sjómannasambands Íslands sem sagt er frá hér að ofan. Þar að auki er komið inn á að starfsfólk 

í öðrum starfsgreinum sem fær greidda fæðispeninga vegna starfa þeirra fjarri heimilum, ættu 

að fá sambærilega skattalega meðferð þar sem um sambærilegar tekjur er að ræða.70  

                                                

68 Umsögn Sjómannasambands Íslands í 655. máli um frumvarp til laga um tekjuskatt (fæðispeningar sjómanna) 
145. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/umsagnabeidnir/?ltg=145&mnr=655. [Sótt á vefinn 25.9.2016].  
69 Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands Íslands í 655. máli um frumvarp til laga um tekjuskatt 
(fæðispeningar sjómanna) 145. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1853.pdf. [Sótt á vefinn 25.9.2016]. 
70 Umsögn Alþýðusambands Íslands í 655. máli um frumvarp til laga um tekjuskatt (fæðispeningar sjómanna) 
145. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1833.pdf. [Sótt 
á vefinn 25.9.2016]. 
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7 Framkvæmd 

Litlar sem engar heimildir er að finna um það hvernig framkvæmd varðandi frádrátt á móti 

dagpeningum hefur verið háttað í gegnum tíðina annað en það sem fram hefur komið í dóma- 

og úrskurðaframkvæmd. Af þeim sökum hefur höfundur leitað munnlegra heimilda annars 

vegar hjá starfsmanni Ríkisskattstjóra og hins vegar hjá starfsmanni KPMG, sem veitir 

þjónustu á sviðum endurskoðunar, uppgjörs og bókhalds, skatta og lögfræði og ráðgjafar. 

Tekið var viðtal við Helga Guðnason, skrifstofustjóra einstaklingssviðs Ríkisskattstjóra og við 

Guðrúnu Björg Bragadóttur, verkefnastjóra skatta- og lögfræðisviðs KPMG. Báðir hafa 

viðmælendurnir mikla reynslu á skattasviði og ættu því að geta komið með áhugaverða póla á 

viðfangsefnið. 

7.1 Viðtöl 

Í upphafi viðtala var fjallað um það hvað teljist til skattskyldra tekna samkvæmt A-lið 1. mgr. 

7. gr. tekjuskattslaga, hvaða frádráttur er heimilaður frá tekjum utan atvinnurekstrar skv. 1. 

tölul. 30. gr. tsl., skilyrði ríkisskattstjóra fyrir frádrætti á móti dagpeningum sem öll þarf að 

uppfylla og reglugerð um laun, hlunnindi og greiðslur utan staðgreiðslu. Því næst fjallaði 

höfundur um að flugverjar fái greidda dagpeninga og nýti sér frádráttarheimildina á móti þeim, 

þrátt fyrir að telja mætti störf þeirra reglubundin. Í úrskurða- og dómaframkvæmd hafa komið 

fram ýmis atriði sem yfirvöld telja gera það að verkum að skilyrði fyrir frádrætti séu ekki 

uppfyllt líkt og umfang starfs og að í starfinu séu ferðirnar reglubundnar milli staða. Hefur þá 

einnig oft verið vísað til þess í úrskurða- og dómaframkvæmd að störfin sem um ræðir séu 

sambærileg störfum flugverja og því væri um brot á jafnræðisreglunni að ræða. Yfirvöld telja 

það ekki vera rétt þar sem starfsstéttirnar eða aðstæður séu ekki sambærilegar.  

Að þessari umfjöllun höfundar lokinni kom fram fyrsta spurningin, en báðir viðmælendur voru 

spurðir sömu spurninganna; „Hvers vegna telur þú að ríkisskattstjóri heimili flugverjum 

frádrátt á móti dagpeningum?” 

Helgi byrjaði á því að vísa til ákvarðandi bréfs ríkisskattstjóra nr. 002/1999 um beina skatta 

þar sem fjallað er um meðferð dagpeninga hjá áhöfnum flugvéla í innanlandsflugi. Þar var ekki 

fjallað um skilyrðið um tilfallandi ferð en nefnt var að heimahöfn flugfélagsins væri talinn 

venjulegur vinnustaður. Út frá upplýsingunum sem komu fram í ákvarðandi bréfinu taldi hann 

að draga mætti þá ályktun að ríkisskattstjóri hafi metið það svo að ferðir áhafna flugfélaga væru 



 

 34 

ferðir utan venjulegs vinnustaðar. Í ákvarðandi bréfinu var ekkert fjallað um skilyrðin um 

sannanlegan kostnað og upplýsingar í bókhaldi launamanns og launagreiðanda.71  

Hafði Helgi á orði að níu skattstjórar hefðu verið á Íslandi þegar ákvarðandi bréfið var skrifað 

og var hlutverk ríkisskattstjóra að samræma störf þeirra. Því yrði að telja að skattstjórarnir hafi 

litið á ákvarðandi bréf ríkisskattstjóra þannig að flugáhöfnum væri heimilaður frádráttur óháð 

því hvort öll skilyrðin hafi verið uppfyllt. Eftir að ríkisskattstjóri tók við störfum skattstjóra 

sem voru lögð niður árið 2009, hefur þessi ályktun skattstjóranna ekki verið endurskoðuð. 

Sagði Helgi eftirfarandi varðandi heimilaðan frádrátt flugverja „...málið væri frekar þannig 

vaxið að ríkisskattstjóri hefur ekki amast við frádrætti flugáhafna á móti dagpeningum, frekar 

en að ríkisskattstjóri hafi heimilað hann.”.72  

Í svari Guðrúnar vísar hún einnig til ákvarðandi bréfs ríkisskattstjóra nr. 002/1999 þar sem 

ríkisskattstjóri telur venjulegan vinnustað flugverja vera heimahöfn flugfélagsins sem þeir 

vinna hjá. Fastur vinnustaður flugverja hjá Flugfélagi Íslands teljist vera Reykjavíkurflugvöllur 

og því mætti ætla að fastur vinnustaður flugverja sem vinna fyrir Wow air eða Icelandair sé 

Keflavíkurflugvöllur.73 Er tekið fram í ákvarðandi bréfinu að til frádráttar á móti dagpeningum 

séu sömu rök og fyrir aðra launþega, það er að segja hluti dagpeninganna sem er innan marka 

sem fram koma í skattmati ríkisskattstjóra, sé í raun kostnaður sem hafi fallið á launþega sökum 

dvalar hans við störf á vegum vinnuveitanda, utan venjuleg vinnustaðar.  

Þá taldi Guðrún vera vert að skoða hvort niðurstaða ákvarðandi bréfsins væri rétt. Hvort rétt 

væri að telja fastan vinnustað flugverja Reykjavíkur- eða Keflavíkurflugvöll frekar en fastan 

vinnustað bifreiðastjóra hjá Eimskip Flytjanda eða Samskip Landsflutningum, vera í 

Klettagörðum eða Kjalarvogi í Reykjavík. Sem svar við spurningunni taldi hún ríkisskattstjóra 

vera að byggja úrskurði sína er við komi frádrætti frá dagpeningum á umræddu ákvarðandi 

bréfi.74  

Því næst var komið að spurning tvö; „Hvers vegna telur þú að yfirskattanefnd reyni ekki að 

leiðrétta þau mistök, ef mistök skyldi kalla, að heimila frádrátt flugverja?”  

Helgi leiðrétti höfund í upphafi um að yfirskattanefnd hafi ekki valdheimild til að að kanna 

sjálf réttmæti skattframtala heldur tekur hún til úrlausnar kærur um úrskurði sem ríkisskattstjóri 

                                                

71 Helgi Guðnason. Munnleg heimild, 11. nóvember 2016.  
72 Helgi Guðnason. Munnleg heimild, 11. nóvember 2016. 
73 Guðrún Björg Bragadóttir. Munnleg heimild, 14. nóvember 2016. 
74 Guðrún Björg Bragadóttir. Munnleg heimild, 14. nóvember 2016. 
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hefur kveðið upp. Því næst taldi hann könnun á réttmæti frádráttar á móti dagpeningum tæplega 

að heimildum skattrannsóknarstjóra út frá 9. gr. reglugerðar nr. 373/2001 um framkvæmd 

skatteftirlits og skattrannsókna. Af þeim sökum myndi það sennilega einungis falla undir 

eftirlitsheimildir ríkisskattstjóra sjálfs að kanna réttmæti frádráttar á móti dagpeningum. 

Yfirskattanefnd getur því ekki sagt til um hvort frádráttur flugverja á móti dagpeningum 

standist lög nema ef alla vega einn flugverji myndi kæra ákvörðun ríkisskattstjóra ef hann 

myndi hafna frádrætti flugverjans á móti dagpeningum.75 

Guðrún taldi það aftur á móti vera nokkuð ljóst að það væri sennilega enginn flugverji sem 

myndi kæra til yfirskattanefndar frádrátt sem honum hafi verið heimilaður. Af þeim sökum 

hefur nefndinni væntanlega ekki borist nein mál sem snerta dagpeninga flugverja. Þar sem 

yfirskattanefnd er ekki heimilt að taka mál upp af eigin hvötum þá væri það líklegast 

fjármálaráðuneytið sem gæti haft eitthvað með það að gera að ríkisskattstjóri breyti 

úrskurðaframkvæmdinni eins og hún er í dag.76 

Að lokum kom þriðja spurningin; „Er ekki hægt að fjalla um jafnræðisregluna út frá mismunun 

milli starfsstétta, ekki einungis milli starfsmanna í sömu starfsstétt?”  

Um þessa spurningu hafði Helgi það að segja að út frá úrskurðum sem hafa verið birtir á vef 

yfirskattanefndar verði ekki ráðið að ríkisskattstjóri hafi að svo stöddu dregið í efa réttmæti 

frádrátta flugverja á móti dagpeningum. Mætti því velta fyrir sér hvort ríkisskattstjóri hafi látið 

það sitja á hakanum að athuga hvort aðstæður flugverja hafi breyst síðan árið 1999.77  

Í ýmsum úrskurðum yfirskattanefndar sem fjalla um dagpeninga hefur verið vísað í niðurstöðu 

héraðsdóms Reykjavíkur í máli E-6590/1993 þar sem óskýr ákvæði um frádráttarheimildir 

skattalaga bæri að túlka gjaldanda í hag. Voru skattframtöl til umfjöllunar frá upphafsárum 

reglna ríkisskattstjóra um skattmat í staðgreiðslu. Segir Helgi reglurnar hafa breyst að einhverju 

leyti í tímans rás og að þeim sökum væri ekki víst að dómstólar kæmust að sömu niðurstöðu 

og þeir gerðu í því máli.78 

Guðrún sagði að ríkisskattstjóri telji ekki vera um mismunun á starfsstéttum að ræða þar sem 

fastur vinnustaður flugverja sé Reykjavíkur- eða Keflavíkurflugvöllur en þess háttar fastur 

vinnustaður sé ekki fyrir hendi hjá sölumönnum eða bílstjórum. Þar sé vinnan fólgin í keyrslu 

                                                

75 Helgi Guðnason. Munnleg heimild, 11. nóvember 2016. 
76 Guðrún Björg Bragadóttir. Munnleg heimild, 14. nóvember 2016. 
77 Helgi Guðnason. Munnleg heimild, 11. nóvember 2016. 
78 Helgi Guðnason. Munnleg heimild, 11. nóvember 2016. 
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um landið og þar af leiðandi ekki um neinn fastan vinnustað að ræða. Telur hún, án þess að 

þekkja mikið til, að það sem flugverjar geri á flugvellinum annað en að stíga um borð í 

flugvélarnar sé ansi takmarkað. 79  

7.2 Samantekt 

Að framangreindu er ljóst að Helgi telur möguleika á að skattstjórar hafi heimilað frádrátt á 

móti dagpeningum þó öll fjögur skilyrðin hafi ekki verið ekki uppfyllt, þar sem skilyrðanna 

var ekki allra getið í umræddu ákvarðandi bréfi. Ríkisskattstjóri hefur af þeim sökum sennilega 

ekki amast yfir þessari framkvæmd frekar en að hann hafi sett heimildina, eins og hún er 

framkvæmd í dag. Guðrún telur að með heimiluðum frádrætti flugverja á móti dagpeningum 

sé verið að fara eftir ákvarðandi bréfi nr. 002/1999, þar sem kom fram að frádráttur flugverja 

væru ekki öðruvísi en annarra starfsstétta.  

Ef taka ætti til skoðunar þennan frádrátt taldi Helgi ríkisskattstjóra sjálfan þurfa að gera það en 

Guðrún taldi fjármálaráðuneytið geta haft eitthvað með það að gera að ríkisskattstjóri myndi 

breyta úrskurðaframkvæmdinni eins og hún er í dag. 

Vegna mismununar milli starfsstétta nefndi Helgi að í niðurstöðu héraðsdóms Reykjavíkur í 

máli E-6590/1993 hafi óskýr ákvæði um frádráttarheimildir skattalaga verið túlkuð gjaldanda 

í hag. Spurning væri þó hvernig niðurstaðan væri í dag vegna þess að reglurnar hafa breyst í 

tímans rás. Guðrún sagði ríkisskattstjóra ekki telja sig vera að mismuna milli starfsstétta þar 

sem flugverjar hefðu fasta starfsstöð, á meðan sölumenn og bílstjórar hefðu enga slíka þar sem 

starf þeirra fælist í akstri um landið. 

   

                                                

79 Guðrún Björg Bragadóttir. Munnleg heimild, 14. nóvember 2016. 
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8 Samanburður milli starfsstétta 

Í þessari ritgerð er einskorðast við flugverja, sjómenn, bílstjóra og sölumenn þrátt fyrir að 

mikill fjöldi ólíkra starfsstétta séu til.  

Atvinnu flugverja er þannig háttað að þeir fljúga milli staða með loftfari, ýmist innanlands eða 

milli landa. Það er misjafnt eftir því hvert flogið er hvort gista þurfi á áfangastað eða hvort 

flogið sé til baka samdægurs. Í tilvikum flugverja sem starfa fyrir flugfélög, líkt og Icelandair 

og Wow air, þá er í flugferðum til Ameríku stoppað þar í eina eða tvær nætur áður en flogið er 

aftur heim. Hins vegar er í í flugferðum til Evrópu yfirleitt flogið til baka samdægurs. Í þessum 

ferðum fá flugverjarnir greidda dagpeninga eftir lengd flugsins, þeim er skaffaður matur í 

fluginu sjálfu og þar að auki er þeim útvegað hótelherbergi, þeim að kostnaðarlausu, ef þeir 

þurfa að gista að heiman vegna vinnuveitanda síns. 

Sjómenn, bílstjórar vöruflutningabifreiða og sölumenn starfa fjarri heimili sínu líkt og 

flugverjar en greiða þó fyrir sitt eigið fæði. Sérstaklega er tekið fram í kjarasamningum 

sjómanna að „skipverjar greiði fæði sitt sjálfir”, en útgerðirnar greiða þeim á móti svokallaðan 

fæðispening sem á að standa straum af hluta fæðiskostnaðarins.80 Fæðispeningar sjómanna 

teljast þó til tekna og eru ekki frádráttarbærir líkt og dagpeningagreiðslur flugverja eru. 

Bílstjórar vöruflutningabifreiða sem hafa það að atvinnu að keyra með vörur milli staða fá 

margir hverjir greidda dagpeninga til að standa straum af ferða- og dvalarkostnaði meðan á 

ferðum þeirra stendur. Virðist þó vera að starf þeirra teljist vera of reglubundið og ferðir þeirra 

vera grundvallarþáttur í þeirra starfi svo þeir fá ekki að nýta frádráttinn. Því virðist vera að 

greiðslur þeirra séu með sama hætti og fæðispeningar sjómanna. Líkt og fram kom í kafla 6 

átti að afnema skattfríðindi bæði dagpeninga og fæðispeninga en einungis voru afnumin 

skattfríðindi fæðispeninga þrátt fyrir að um svipaðar greiðslur væri að ræða. 

Í þeim úrskurðum og dómi sem reifaðir voru í kafla 5 komu fram ýmis sjónarmið skattstjóra 

og yfirskattanefndar varðandi sem litið var til við höfnun á kröfu um frádrátt á móti 

dagpeningum og þar var einnig talið að ekki væri um sambærileg störf kærenda og flugverja 

að ræða. Fyrst ber að nefna að yfirskattanefnd taldi að túlka ætti tilfallandi ferðir út frá 

frádráttarheimild 30. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt81, sem ferð launþega að 

                                                

80 Sjómannasamband Íslands. (e.d.). Kjarasamningur milli SSÍ og SFS. Sótt af 
http://www.ssi.is/kjaramal/kjarasamningur-milli-ssi-og-sfs/.  
81 30. gr. laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt er sú sama og 30. gr. núverandi laga um tekjuskatt, laga 
nr. 90/2003. 
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tilbeina launagreiðanda svo framarlega sem ferðirnar væru ekki grundvöllur vinnu hans. Í 

næsta máli taldi yfirskattanefnd ekki vera um tilfallandi ferð að ræða þar sem aðalstarf kæranda 

fælist í akstri milli staða. Í málinu þar á eftir töldust ferðir kæranda vera of reglubundinn þáttur 

í starfi hans þar sem hann ferðaðist um landið vegna starfs síns. Að lokum var í fjórða málinu 

talið að ekki væri um tilfallandi ferð að ræða þar sem starf kæranda fælist í því að fást við 

verkefni um allt landið. Því virðist vera ljóst að ekki er um tilfallandi ferð að ræða út frá reglum 

skattmats, ef ferðirnar eru stór og reglubundinn þáttur af starfi hans. Mega þær ekki vera 

grundvöllur vinnu launþegans og almennt er talið að ef hægt er að telja akstur launþega sem 

grundvöll starfs hans er ekki um tilfallandi ferð að ræða. Ef störf flugverja eru borin saman við 

þessi rök þá mætti ætla að þau ættu öll við um störf þeirra. Ferðir flugverja milli staða, innan- 

sem erlendis ættu að teljast vera grundvöllur vinnu þeirra og er mjög reglubundinn þáttur í 

starfi þeirra þar sem starf þeirra er mestu leyti fólgið í ferðum milli staða. Aðalstarf þeirra felst 

í þjónustu í flugi milli staða og áhafnaskrá gefur til kynna hvenær flugverjar skuli vinna þann 

mánuðinn svo varla er hægt að telja þær ferðir vera tilfallandi.  

Varðandi venjulegan vinnustað, sem hafa þarf í huga við ákvörðun á því hvort um tilfallandi 

ferð er að ræða, þá er talið að flugvöllur hvers flugfélags sé venjulegur vinnustaður þess. 

Grundvöllur starfs flugverja er um borð í flugvél, á flugi milli staða. Þykir því fremur 

einkennilegt, út frá því sem hér hefur verið fjallað um, að venjulegur vinnustaður til að mynda 

sjómanna, bílstjóra eða sölumanna, geti ekki verið starfsstöð þeirra í landi eða á tilteknum stað, 

þrátt fyrir að starfið sjálft fari ekki fram á þeim stað.  
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9 Niðurstaða 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að svara rannsóknarspurningunni: „Er að finna brot á 

jafnræðisreglu stjórnsýslulaga í úrskurða- og dómaframkvæmd út frá skilyrðinu um tilfallandi 

ferð utan venjulegs vinnustaðar?” 

Í jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar felst að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, þjóðernis eða sambærilegra ástæðna auk þess 

að í henni felst að karlar og konur skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Í jafnræðisreglu 

stjórnsýslulaga felst að úr málum sem eru talin vera sambærileg lagalega séð skuli vera unnið 

úr á sambærilegan máta. Ekki er heimilt að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli 

sjónarmiða varðandi meðal annars þjóðerni, kynferðis eða sambærilegra ástæðna. 

Jafnræðisregla skattaréttar er óskráð en í henni er jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og 

stjórnsýslulaga fylgt eftir. Skal skattþegnum ekki mismunað vegna ómálefnalegra aðstæðna og 

þeir ekki beittir ósanngirni af hálfu skattyfirvalda. Einstaklingar í sömu eða sambærilegri stöðu 

skulu skattlagðir á sambærilegan hátt. Er reglunni beitt í samanburðartilvikum, þar sem tvær 

eða fleiri stjórnvaldsákvarðanir eru bornar saman á grundvelli efnis þeirra. Þá þarf að leysa úr 

máli á sama hátt og í eldri málum, með sömu áherslum og sömu sjónarmiðum. Það getur þó 

verið vafamál í matskenndum ákvörðunum en þær mæla ekki að fullu fyrir um hvaða skilyrði 

þurfi að liggja fyrir svo til ákvörðunartöku komi.  

Í 7. gr. tsl. eru skattskyldar tekjur tilgreindar en í 1. tölul. A-liðar 7. gr. er kveðið á um skattskylt 

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

annan aðila. Þar skiptir ekki máli hver tekur við greiðslunni eða í hvaða formi endurgjaldinu er 

háttað. Dagpeningar falla undir þann lið en þeir eru sú fjárhæð sem vinnuveitandi veitir 

launþega sínum með það að markmiði að greiða kostnað ferða hans á vegum vinnuveitanda, 

auk uppihalds. Í 30. gr. tsl. er að finna frádráttarheimild frá tekjum einstaklinga utan 

atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi. Er þar í A-lið kveðið á um að leyfilegt sé að draga 

frá tekjum útgjöld, þó að hámarki móttekinni fjárhæð dagpeninga. Það þarf, þar að auki, að 

sýna fram á að útgjöldin séu vegna ferða- og dvalarkostnaðar á vegum atvinnurekanda og þau 

þurfa að samræmast hlunnindamati ráðherra. Í 6. gr. rghl. kemur fram að halda megi utan 

staðgreiðslu launagreiðslum á ferðakostnaði launamanns á hans vegum, dagpeningum og 

hliðstæðum endurgreiðslum á ferða- og dvalarkostnaði en þá þarf fjárhæðin að vera innan 

marka leyfilegs frádráttar skv. reglum ríkisskattstjóra. Skilyrðin fyrir þessum frádrætti eru að í 
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bókhaldi launamanns og launagreiðanda séu gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, 

fjárhæð ferða- eða dagpeninga eða eftir atvikum reikningar frá þriðja aðila.  

Hlunnindamat er mat á hlunnindum, öðrum tekjum og frádráttum sem koma fram í skattmati 

ríkisskattstjóra. Í því eru talin upp skilyrðin sem þarf að uppfylla til að geta fært frádrátt á móti 

dagpeningum sbr. 1. tölul. A-liðar 30. gr. tsl. Skilyrðin eru fjögur en það fyrsta er að um 

tilfallandi ferð á vegum launagreiðanda þarf að vera að ræða, annað skilyrðið er að 

dagpeningarnir þurfa að hafa verið greiddir vegna ferða sem farnar voru utan venjulegs 

vinnustaðar. Þriðja skilyrðið er að launamaður þarf að hafa greitt ferða- og dvalarkostnaðinn 

sjálfur og þarf að geta sýnt fram á það með reikningum og nótum, og að lokum er fjórða 

skilyrðið að fyrir liggi í bókhaldi launagreiðanda og launamanns gögn um tilefni ferðar, fjölda 

dvalardaga, upphæð ferða- eða dagpeninga auk nafns og kennitölu launamanns.  

Upp koma reglulega ágreiningar varðandi hvers vegna flugverjar fái heimilaðan frádrátt á móti 

dagpeningum vegna skilyrðanna fjögurra sem þarf að uppfylla. Þar hefur oft verið vísað til 

ákvarðandi bréfs ríkisskattstjóra nr. 002/1999 þar sem fram kom að flugverjar þyrftu að hlíta 

sömu reglum um frádrátt og aðrir skattþegnar. 

Tekin voru viðtöl við starfsmann Ríkisskattstjóra og starfsmann KPMG sem töldu 

framkvæmdina hafa farið eftir því sem fram kom í ákvarðandi bréfinu frá 1999. Ef reyna ætti 

að breyta framkvæmdinni þyrfti að fá Fjármálaráðuneytið til að ýta ríkisskattstjóra til breytinga 

á framkvæmd sinni varðandi þetta efni.  

Út frá Hæstaréttardómi og úrskurðum er ljóst að ekki er verið að hiksta á skilyrðunum sem 

fram koma í tsl. og rghl. varðandi frádrátt á móti dagpeningum. Það eru matskenndu skilyrðin 

fjögur sem fram koma í hlunnindamati ríkisskattstjóra sem vekja upp ágreining. Til að um 

tilfallandi ferð utan venjulegs vinnustaðar sé að ræða skv. reglum um skattmat mega ferðirnar 

ekki vera stór og reglubundinn þáttur af starfi launþega og ferðir hans megi ekki vera 

grundvöllur vinnu hans. Þá er heldur ekki talið að störf starfsstétta borin saman við störf 

flugverja séu sambærileg. 

Eftir að hafa borið saman aðrar starfsstéttir við starfsstétt flugverja má sjá að líkur eru til þess 

að um brot á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga sé að ræða. Allir þurfa að uppfylla öll skilyrðin 

fjögur til að fá heimilaðan frádrátt á móti dagpeningum. 
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10  Lokaorð 

Höfundur telur út frá umfjölluninni hér að ofan að tvö skilyrði ríkisskattstjóra úr skattmati, um 

venjulegan vinnustað og tilfallandi ferð, séu þau sem valdi megin ágreiningi varðandi 

heimilaðan frádrátt frá dagpeningum. Þau skilyrði eru mjög matskennd. Telur höfundur að til 

þess að koma í veg fyrir ágreining af þessu tagi væri hugsanlega hægt að setja upp próf eða 

gátlista því til þrengingar hvort um sé að ræða tilfallandi ferð eða ekki og hvað felist þá nánar 

í því skilyrði. Gæti sú prófun svipað til könnunar sem gerð er á starfssambandi, þegar meta á 

hvort verktaki sé í raun verktaki eða gerviverktaki.82 Jafnframt gæti þurft að athuga hvort 

aðstæður sem til skoðunar voru í ákvarðandi bréfi nr. 002/1999 hafi breyst síðastliðin 17 ár og 

hvort þyrfti að gefa út nýrra ákvarðandi bréf vegna breyttra aðstæðna, þar sem öll skilyrðin 

fjögur yrðu þá tíunduð. 

Varðandi frumvarp til breytinga á lögum um tekjuskatt, sem heimilar frádátt á fæðisgreiðslum 

til sjómanna, þá verður áhugavert að sjá hvort það verði samþykkt eða ekki. Frumvarpið er enn 

í 1. umræðu þegar ritgerð þessi er skrifuð. Ef það verður samþykkt þá þyrfti sennilega, út frá 

jafnræðissjónarmiðum, að hafa skilyrðin fyrir frádrætti dagpeninga og fæðispeninga samræmd, 

nákvæm og vel ígrunduð. Ef frumvarpið verður hins vegar ekki samþykkt verður áfram 

viðhaldaldið mismunum milli starfsstétta, þar sem fæðispeningar sjómanna samsvara til 

dagpeningagreiðslna sem flugverjar fá greidda vegna tilfallandi ferða utan venjulegs 

vinnustaðar.   

                                                

82 Ríkisskattstjóri. (e.d.) Eyðublöð 2016. Sótt af https://www.rsk.is/media/rsk10/rsk_1031.is.pdf  
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