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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 (ETCS) eininga lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er fjallað um alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IAS 16 sem snýr að 

varanlegum rekstrarfjármunum og meðhöndlun þeirra. Farið verður yfir hvernig skal 

meðhöndla eignfærslu við kaup á varanlegum rekstrarfjármunum, hvaða kostnað má 

eignfæra og þau gjöld sem falla til síðar, endurmat og mögulegar afskriftaraðferðir. 

Ég þakka Bolla Héðinssyni fyrir aðstoð og leiðsögn í þessu verkefni. Einnig vil ég 

þakka Evu Ólafsdóttur fyrir yfirlestur. Jafnframt fær vinnuveitandi minn þakkir fyrir 

stuðning í námi.  

Sérstakar þakkir fær eiginmaður minn og börn sem hafa staðið þétt við bakið á mér í 

gegnum allt námið og sýnt mér ómældan skilning og þolinmæði.   

Ritgerðina tileinka ég móður minni heitinni, Láru Clausen, sem hafði mikla trú á mér 

og hvatti mig til að klára námið.   
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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 16 sem fjallar 

um meðferð og færslu á varanlegum rekstrarfjármunum. Fjallað verður um alþjóðlega 

reikningsskilastaðalinn og innleiðingu hans á Íslandi. 

Farið verður yfir tilgang og markmið með reikningsskilum og hverjum reikningsskilin 

gagnast. Fjallað verður um eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna og kostnað sem fellur 

til síðar ásamt meðhöndlun á endurmati rekstrarfjármuna. Einnig verður fjallað um 

endurmat varanlegra rekstrarfjármuna til hækkunar eða lækkunar og hvernig ber að 

meðhöndla þær breytingar í reikningsskilum  sem verður útskýrt með dæmum. 

Markmiðið er að fara yfir afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna, úthlutun á gjaldfærðum 

kostnaði og helstu afskriftaraðferðir í því sambandi. Afskriftaraðferðirnar sem hér verður 

lýst eru þrjár og verður hverri aðferð gerð góð skil með útskýringum og dæmum. 

Afskriftaraðferðirnar verða bornar saman við árlega afskrift sem er mismunandi eftir 

hvaða aðferð er notuð. Að lokum verður fjallað um lög um ársreikninga nr. 3/2006 og 

tekjuskatt nr. 90/2003, ákvæði laganna í tengslum við meðhöndlun varanlegra 

rekstrarfjármuna og afskriftaraðferðir þeirra. 
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1  Inngangur 

Alþjóðlega reikningsskilastaðalinn IAS 16 fjallar um varanlega rekstrarfjármuni og 

gildissvið þeirra. Farið er yfir upphaflegt kostnaðarmat og endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna ásamt því að afskriftir og helstu afskriftaraðferðir eru útskýrðar. 

Reikningshaldslegri meðferð varanlegra rekstrarfjármuna út frá alþjóðlega 

reikningsskilastaðlinum IAS 16, lögum um ársreikninga nr. 3/2006 og lögum um 

tekjuskatt nr. 90/2003, eru einnig gerð skil. 

Í upphafi er farið yfir tilgang og markmið reikningsskila sem og mikilvægi þeirra í því 

að veita gagnlegar upplýsingar sem draga megi ályktanir út frá. Alþjóðlega 

reikningsskilastaðlinum IAS 16 eru gerð góð skil en þar má finna leiðbeinandi reglur við 

gerð ársreikninga. Slíkar reglur eru mikilvægar í samræmingu reikningsskilastaðla og 

stuðla að aukinni skilvirkni og trúverðugleika fyrirtækis við fjármagnsflutninga á milli 

aðila og landa. Rakin er innleiðing og notkun staðalsins á Íslandi en þar kemur fram 

hvaða fyrirtæki skuli gera upp samkvæmt þeim reglum.  

Varanlegir rekstrarfjármunir eru efnislegar eignir fyrirtækis sem notaðar eru til fram-

leiðslu og skulu þeir samkvæmt IAS 16 eignfærðir á kostnaðarverði við kaup. Annan 

kostnað, sem rekja má beint til þess að rekstarfjármunum sé komið í endanlegt ástand 

sem nauðsynlegt er til að þeir vinni með tilætluðum hætti, skal eignfæra til viðbótar við 

kaupverð samkvæmt staðlinum. Útgjöld, sem falla til eftir eignfærslu varanlegra rekstrar-

fjármuna, eru færð samkvæmt kostnaðarverðs- eða endurmatsmódelinu. Þetta á þó aðeins 

við ef líklegt þykir að efnahagslegur ávinningur verði af eigninni í framtíðinni umfram 

upphaflegt mat á efnahagslegu hæfi. Gerð er grein fyrir kostnaðarverðs- og endurmats-

módelinu og tekin dæmi um varanlega rekstrarfjármuni til útskýringar. 

Afskrift varanlegra rekstrarfjármuna er ferli sem gengur út á að gjaldfæra kostnað á 

skipulagðan og kerfisbundinn hátt þar sem honum er dreift yfir nýtingartíma eignarinnar. 

Við afskriftir varanlegra rekstarfjármuna þurfa fyrirtæki að huga að afskriftarstofni, líf-

tíma og hrakvirði eigna sem og að afskriftir endurspegli notkun þeirra.  

Farið er yfir afskriftir varanlegra rekstarfjármuna samkvæmt alþjóðlega reiknings-

skilastaðlinum IAS 16 og tekin dæmi til útskýringar samkvæmt nokkrum aðferðum, þ.e. 

notkunaraðferð, línulegri aðferð og tveimur tegundum hröðunaraðferðar.  
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Í lokin er fjallað um lög um ársreikninga nr. 3/2006 en fyrirtækjum ber skylda til að 

gera upp samkvæmt þeim fari þau ekki eftir alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 16. 

Þá er farið yfir það gildissvið laga um tekjuskatt nr. 90/2003 sem snertir IAS 16. 
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2 Tilgangur og markmið reikningsskila 

Tilgangur og markmið reikningsskila er að veita áreiðanlegar og gagnlegar 

upplýsingar um fjárhagsstöðu fyrirtækis og árangur í rekstri þess. Upplýsingar um 

reikningsskil geta nýst við ákvarðanatöku, við mat á hæfi fyrirtækisins eins og hvernig 

það ávaxtar eigið fé sem og til að draga ályktanir af hvernig forráðamaður þess sinnir 

stjórnunarskyldum sínum. Gagnsemi upplýsinganna sem reikningsskil fela í sér gerir 

þeim sem á þarf að halda jafnframt kleift að taka upplýstari ákvörðun en ella 

(Reikningsskilaráð, 1999). Reikningsskil fjalla fyrst og fremst um staðreyndir liðins tíma 

en ekki um framtíðarhorfur fyrirtækis þó að draga megi ályktanir þar af um framvindu 

þess. Reikningsskil skiptast í efnahags- og rekstrarreikning. Efnahagsreikningur sýnir 

eignir og skuldir fyrirtækis, segir til um fjárhagsstöðu og greiðsluhæfi þess, þ.e. hversu 

vel fyrirtækið stendur í ljósi skuldbindinga þess til skemmri og lengri tíma litið. 

Rekstrarreikningur sýnir hvernig reksturinn hefur gengið (Reikningsskilaráð, 1999). 

Hverjum gagnast reikningsskil? Þau gagnast fjárfestum, lánardrottnum, stjórnendum, 

starfsmönnum, opinberum aðilum, viðskiptavinum og almenningi. Til að upplýsingar séu 

gagnlegar og draga megi ályktanir út frá þeim þurfa þær að vera skiljanlegar, skipta máli, 

vera áreiðanlegar og samanburðarhæfar. Með áreiðanlegum upplýsingum er átt við að 

þær verði að vera sannreynanlegar þannig að tveir aðilar eða fleiri fái sambærilega 

niðurstöðu við úrvinnslu upplýsinganna. Með samanburðarhæfum er átt við að reiknings-

skilin sýni tvö eða fleiri tímabil til að hægt sé að bera saman fjárhæðir og greina þannig 

árangur og þróun fyrirtækis (Reikningsskilaráð, 1999).  
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3 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Reikningsskilastaðlar gefa leiðbeinandi reglur fyrir stjórnendur við gerð ársreiknings 

til að hægt sé að túlka niðurstöður sem skýra sem best afkomu og efnahag fyrirtækis. 

Þegar talað er um reikningsskilastaðla er átt við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS – 

International Financial Reporting Standards) sem eru gefnir út af Alþjóðlega reiknings-

skilaráðinu (IASB – International Accounting Standards Board) (Félag löggiltra endur-

skoðenda, 2017). 

Þróunin hefur verið sú að félög hafa verið að alþjóðavæðast. Sífellt fleiri félög halda 

úti starfsemi á erlendri grundu og eru þar af leiðandi hluti af skipulögðum markaði þar 

sem er gerð ríkari krafa á samræmdum reikningsskilum sem hafa stuðlað að sameigin-

legum, viðurkenndum reikningsskilastöðlum eins og IAS-IFRS. Með samræmdum 

reikningsskilastöðlum eykst skilvirkni, áreiðanleiki og trúverðugleiki félags við fjár-

magnsflutning milli aðila og landa (Carmona & Trombetta, 2008).  

Notkun IFRS í Evrópu og innleiðing á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum Evrópu-

sambandsins bendir til að innleiða þurfi IFRS í hverju landi fyrir sig í nokkrum skrefum. 

Til að mynda þarf að þýða staðlana á öll evrópsk tungumál. Í mars árið 2011 samþykkti 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins alla IFRS-staðlana ásamt túlkun þeirra, fyrir utan 

þær breytingar sem gerðar voru á IFRS 1, 7 og IAS 12 (Deloitte, 2015). 
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Tafla 1. Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2017). 

 

Staðall Gildissvið

IFRS 1 Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla

IFRS 2 Eignarhlutatengdar greiðslur

IFRS 3 Sameining fyrirtækja

IFRS 4 Vátryggingarsamningar

IFRS 5 Fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi

IFRS 6 Leit að jarðefnaauðlindum og mat á þeim

IFRS 7 Fjármálagerningar: Upplýsingagjöf

IFRS 8 Starfsþættir

IFRS 9 Fjármálagerningar

IFRS 10 Samstæðureikningsskil

IFRS 11 Sameiginlegt fyrirkomulag

IFRS 12 Upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum

IFRS 13 Gangvirðismat

IFRS 14 Eignir og skuldir vegna verðtakmarkana

IFRS 15 Tekjur af samningum um viðskiptavini

IAS 1 Framsetning reikningsskila

IAS 2 Birgðir

IAS 7 Yfirlit um sjóðstreymi

IAS 8 Reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldlegu mati og skekkjur

IAS 10 Atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings

IAS 11 Verksamningar

IAS 12 Tekjuskattar

IAS 16 Varanlegir rekstrarfjármunir

IAS 17 Leigusamningar

IAS 18 Reglulegar tekjur

IAS 19 Starfskjör

IAS 20 Færsla opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð

IAS 21 Áhrif gengisbreytinga í erlendum gjaldmiðlum

IAS 23 Reglulegar tekjur

IAS 24 Upplýsingar um tengda aðila

IAS 26 Reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða

IAS 27 Samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil

IAS 28 Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum

IAS 29 Reikningsskil í hagkerfi þar sem óðaverðbólga ríkir

IAS 32 Fjármálagerningar: Framsetning

IAS 33 Hagnaður á hlut

IAS 34 Árshlutareikningsskil

IAS 36 Virðisrýrnun eigna

IAS 37 Reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir

IAS 38 Óefnislegar eignir

IAS 39 Fjármálagerningar: Færsla og mat

IAS 40 Fjárfestingareignir

IAS 41 Landbúnaður
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3.1 Notkun IFRS á Íslandi 

Innleiðing IFRS á Íslandi og beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla með ákvæði 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1606/2002 öðlaðist lagalegt gildi með sam-

þykkt reglugerðar nr. 181/2006. Félögum er skylt að skila inn ársreikningi og samstæðu-

reikningi í samræmi við IFRS samkvæmt reglugerðinni eins og þeir eru samþykktir af 

Evrópusambandinu fyrir reikningsár sem hefjast 1. janúar 2005 og síðar. Íslenskum 

félögum sem hafa skráð hlutabréf eða skuldabréf á skipulögðum verðbréfamarkaði í ríki 

innan Evrópska efnahagssvæðisins ber skylda til að skila samstæðureikningi í samræmi 

við IFRS. Sömu lög og reglur gilda um árshlutareikningsskil sem félögum ber að gera 

fyrir fyrstu sex mánuði reikningsársins. Félögum innan samstæðu og dótturfélögum er 

heimilt að haga reikningsskilum sínum í samræmi við IFRS séu þau skráð á skipulögðum 

verðbréfamarkaði. Ef félag uppfyllir ekki lengur skráningu á skipulögðum verðbréfa-

markaði ber því skylda til að hafa reikningsskil sín samkvæmt IFRS það ár sem það er 

skráð af markaði og árið þar á eftir. Félögum er heimilt  að hafa reikningsskil sín sam-

kvæmt IFRS þrátt fyrir að vera ekki á skipulögðum verðbréfamarkaði og skal það þá gert 

samfleytt í fimm ár hið minnsta. Sum félög hafa séð sér hag í því að innleiða IFRS, sér í 

lagi þau félög sem starfa á alþjóðlegum vettvangi. Reikningsskilin verða samræmdari og 

samanburður við reikningsskil annarra félaga auðveldari. Ávinningur félags við að gera 

upp samkvæmt IFRS getur stuðlað að greiðari aðgangi að erlendu fjármagni þar sem 

erlendar lánastofnanir og fjárfestar hafa þekkingu á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 

(Deloitte, 2015).  
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4 IAS 16 varanlegir rekstrarfjármunir 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðallinn IAS 16, sem snýst um færslu varanlegra rekstrar-

fjármuna, var samþykktur og gefinn út  í mars 1982. Staðlinum er ætlað að mæla fyrir um 

reikningshaldslega meðferð á varanlegum rekstrarfjármunum þannig að notendur 

reikningsskilanna geti greint upplýsingar um fjárfestingu sína og breytingar á slíkum fjár-

festingum. Varanlegir rekstrarfjármunir sem eru til sölu falla ekki undir þennan staðal 

heldur falla þeir undir annan flokk reikningshaldslegrar meðferðar (ifrs.org, 2017). 

Meginatriði við færslu varanlegra rekstrarfjármuna er tímasetning á færslu eignanna, 

ákvörðun á bókfærðu verði þeirra og gjaldfærsla afskrifta í tengslum við þær. Þessum 

staðli skal beita við færslu varanlegra rekstrarfjármuna nema annar staðall heimili aðra 

bókhaldslega meðferð. Varanlegir rekstrarfjármunir eru efnislegar eignir í eigu fyrirtækis 

sem notaðir eru til framleiðslu eða afhendingar á vöru eða þjónustu, til útleigu eða í 

stjórnunarlegum tilgangi og gert er ráð fyrir að nýtist lengur en eitt reikningsskilaár 

(ifrs.org, 2017).  

Varanlegir rekstrarfjármunir eru samkvæmt skilgreiningu 43. tölulið 2. gr. laga um 

ársreikninga eftirfarandi: „Efnislegar eignir sem eru notaðar til framleiðslu á vörum eða 

þjónustu, til útleigu eða í stjórnunarlegum tilgangi og eru ætlaðar til nota lengur en í eitt 

ár“ (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Varanlega rekstrarfjármuni ber að flokka samkvæmt reglugerð um framsetningu og 

innihald ársreikninga og samstæðureikninga nr. 696/1996 undir liðnum eignir í efna-

hagsreikningi, sbr. töflu 2. 

Tafla 2. Flokkun varanlegra rekstrarfjármuna (Reglugerðarsafn, 2017).  

Varanlegir rekstrarfjármunir:         

1. Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi. 

  

  

2. Skip, flugvélar og fylgihlutar.  

   

  

3. Vélar og framleiðslutæki. 

   

  

4. Innréttingar og búnaður, verkfæri og áhöld.  

 
  

5. Fyrirframgreiðslur fyrir rekstrarfjármuni og rekstrarfjármuni í smíðum. 

 

4.1 Eignfærsla og kostnaðarmat 

Varanlega rekstrarfjármuni ber að eignfæra ef líklegt er að efnahagslegur ávinningur í 

framtíðinni sem tengist eigninni muni renna til fyrirtækisins og hægt er að mæla og meta 
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kostnaðarverð hennar með áreiðanlegum hætti. Í þeim tilfellum sem varanlegir rekstrar-

fjármunir bera ekki efnahagslegan ávinning heldur hafa öryggis- og umhverfisvænan 

ávinning er leyfilegt að eignfæra þá samkvæmt reikningsskilastaðli. Það kostnaðarverð 

sem er eignfært er kaupverð rekstrarfjármuna, þ.m.t. innflutningsgjöld og óafturkræfir 

skattar vegna kaupanna og allur sá kostnaður sem rekja má beint til þess að eigninni er 

komið í starfshæft ástand og hún tilbúin til notkunar með þeim hætti sem stjórnendur 

ætluðu (ifrs.org, 2017). 

Beinn rekjanlegur kostnaður sem fellur til er eignfærður ásamt kaupverði og tengist sá 

kostnaður því að koma fastafjármunum á endanlegan stað og í það ástand sem nauð-

synlegt er til að þeir vinni með þeim hætti sem til er ætlast, þ.e. í starfshæfu ástandi, 

þ.m.t. er einnig upphaflegur afhendingar- og afgreiðslukostnaður, uppsetningarkostnaður 

og sérfræðiþóknanir eins og þjónusta verkfræðinga og arkitekta. Allur sá kostnaður sem 

fellur til við að farga fastafjármunum, endurbætur við að gera upp staðinn sem þeir voru 

á sem og skuldbindingar sem fyrirtæki hefur undirgengist við kaup eða afleiðing af 

notkun þeirra telst til beins rekjanlegs kostnaðar. Ef varanlegir fastafjármunir hafa ekki 

verið staðgreiddir heldur hefur kaupverðið verið fengið að láni má eignfæra vaxtagjöld 

sem falla til ef skilyrði í reikningsskilastaðli IAS 23 er uppfyllt (ifrs.org, 2017). 

Varanlegir rekstrarfjármunir geta gengið kaupum og sölum og í sumum tilfellum kann 

að vera um skipti að ræða eða hluta af skiptum á ólíkum varanlegum rekstrarfjármunalið 

eða á öðrum eignum. Kostnaðarverð rekstrarfjármuna sem hafa verið fengnir í skiptum er 

metið á gangvirði eignarinnar sem tekið var við, sem er þá jafngilt gangvirði eignar sem 

látin var af hendi og leiðrétt sem nemur þeirri fjárhæð handbærs fjár eða ígildi handbærs 

fjár sem greidd var á milli (ifrs.org, 2017). 

  

4.2 Kostnaður eftir eignfærslu 

Útgjöld sem falla til eftir eignfærslu varanlegra fastafjármuna ber að bókfæra eftir 

kostnaðarverðs- eða endurmatsmódeli. Hvora aðferðina sem valin er skal nota við allan 

þann eignaflokk sem varanlegir fastafjármunir tilheyra og halda sig við þá stefnu 

(ifrs.org, 2017). 
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4.2.1 Kostnaðarverðsmódelið  

Kostnaðarverðsmódelið (e. cost model) er einfaldara en endurmatsmódelið en megin-

reglan í fyrrnefndu módeli er sú að eftir að rekstrarfjármunir hafa verið eignfærðir skal 

færa þá á kostnaðarverði að frádregnum öllum uppsöfnuðum afskriftum og uppsöfnuðu 

virðisrýrnunartapi, með öðrum orðum á bókfærðu verði. Aðeins skal bætt við bókfært 

verð eignarinnar þegar líklegt er að efnahagslegur ávinningur í framtíðinni, umfram upp-

haflegt mat á efnahagslegu hæfi sem fyrir er, renni til fyrirtækisins. Gera þarf greinarmun 

á almennu viðhaldi og efnahagslegum ávinningi (ifrs.org, 2017).  

4.2.2 Endurmatsmódelið 

Endurmatsmódelið (e. revaluation model) er þannig að eftir upphaflega eignfærslu á 

fastafjármunum sem hægt er að meta með áreiðanlegum hætti skal markaðsvirði metið 

eða endurmatsverð. Endurmatsverð er markaðsverð endurmats að frádregnum upp-

söfnuðum afskriftum og uppsafnaðri virðisrýrnun. Endurmat skal framkvæmt reglulega 

til að tryggt sé að bókfært verð víki ekki verulega frá markaðsverði. Tíðni endurmats fer 

eftir hvort tegund varanlegra rekstrarfjármuna tekur miklum sveiflum í verði þannig að 

gangvirði breytist oft sem krefst þess að endurmat fari fram árlega þegar aftur á móti 

gangvirði annarra fjármuna helst tiltölulega stöðugt og eru þeir þá metnir á þriggja eða 

fimm ára fresti. Gangvirði og endurmat er staðfest með úttekt sem sérfróðir og hæfir 

matsmenn inna af hendi (ifrs.org, 2017).  

 

4.3 Endurmat á varanlegum rekstrarfjármunum 

Ef bókfært verð eignar hefur hækkað vegna endurmats skal breytingin færð á sér-

stakan endurmatsreikning undir eigin fé en tekjufærð í rekstrarreikning að því marki sem 

hún hefur áhrif á endurmatslækkun sömu eignar sem áður var gjaldfærð. Lækkað endur-

mat sem hefur áður verið hækkað skal fært á endurmatsreikning til lækkunar þar til hann 

er kominn á núll. Mismuninn ef einhver er má þá færa til gjalda í rekstur. Áhrif af endur-

mati eigna á skatta, ef einhverjar eru, skulu bókfærð í samræmi við reikningskilastaðal 

IAS 12. Við endurmat á varanlegum fastafjármunum skal endurmeta í heild þann flokk 

varanlegra rekstrarfjármuna sem sú eign tilheyrir. Flokkun fastafjármuna fer eftir gerð 

þeirra og notkun í rekstri fyrirtækis  (ifrs.org, 2017).  
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Til að útskýra hvernig fyrirtæki endurmetur fyrnanlega rekstrarfjármuni samkvæmt 

endurmatsmódelinu er tekið dæmi sem sýnir færslurnar sem fyrirtækið þarf að færa. 

Fyrirtæki kaupir varanlega rekstrarfjármuni 2. janúar 2015, kostnaðarverð er 500.000 kr., 

líftími er 5 ár og hrakvirði núll. Fyrirtækið beitir línulegri afskriftaraðferð (Kieso, 2014).  

Tafla 3. Forsendur fyrir endurmati (Kieso, 2014). 

 

Færðar eru færslur vegna kaupa á eign og afskriftar ársins 2015 miðað við línulega 

afskriftaraðferð, sjá mynd 1. 

 

Mynd 1. Færslur vegna kaupa á eign og afskriftar ársins 2015 

Í lok árs 2015 fær fyrirtækið óháð mat um að gangvirði eignar sé 460.000 kr. og 

nemur því hækkun á bókfærðu verði 60.000 kr. Færslurnar sem fyrirtækið þarf að gera 

eru í þremur skrefum:  

1) Setja reikning með uppsöfnuðum afskriftum í núll. 

2) Lækka varanlega rekstrarfjármuni um 40.000 kr. sem skilar 460.000 kr. bókfærðu 

verði. 

3) Færa mismun bókfærðs verðs og gangvirðis, þ.e. 60.000 kr., á sérstakan endur-

matsreikning meðal eigin fjár. 

 

Mynd 2. Endurmatshækkun 

Við þessar færslur verður afskrift 115.000 kr. (460.000 / 4) fyrir árið 2016. Ef endur-

mat leiðir til lækkunar á varanlegum rekstrarfjármunum gjaldfærist það strax í rekstrar-

reikninginn. En sú færsla á ekki við þegar eign hefur verið hækkuð áður því að þá þarf 

500.000

5

2.1.2015

0

Kostnaðarverð

Líftími í árum

Hrakvirði

Kaupdagur

Varanlegir rekstrarfjármunir Uppsafnaðar afskriftir

2/1  ´15 500.000 100.000 31/12 ´15 100.000

Afskrift í RR

Uppsafnaðar afskriftir Varanlegir rekstrarfjármunir Endurmatsreikningur (EF)

100.000 31/12 ´15 2/1  ´15 500.000 60.000 31/12 ´15

31/12 ´15 100.000 40.000 31/12 ´15

0 460.000
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fyrst að lækka endurmatsreikninginn meðal eigin fjár og gjaldfæra síðan á rekstur (Kieso, 

2014).  

Dæmi: Þegar keypt er eign þar sem gangvirði hækkar bókfært verð sem lækkar síðan 

ári síðar má ekki gjaldfæra lækkun í rekstri heldur þarf að lækka endurmatsreikninginn 

meðal eigin fjár þar sem hækkunin hafði verið bókuð áður. 

Tekið er dæmi til útskýringar um fyrirtækið Nokia sem kaupir varanlega rekstrarfjár-

muni fyrir 1 milljón 2. janúar 2015, líftími eignarinnar er 5 ár og hrakvirði núll. Fyrir-

tækið notar línulega afskriftaraðferð og velur að meta eignina á gangvirði. Afskrift í lok 

ársins 2015 er 200.000 (1.000.000 / 5 ár) (Kieso, 2014). 

 

Mynd 3. Endurmatslækkun 

Eftir að fyrirtækið hefur afskrifað eignina árið 2015 er bókfærð verð hennar 800.000 

(1.000.000 – 200.000). Matsaðili metur svo að eignin sé 950.000 kr. virði 31. desember 

2015 og félagið bókfærir breytinguna með því að færa uppsafnaðar afskriftir niður í núll 

og lækka varanlega rekstrarfjármuni um 50.000. Bókfært verð er þá orðið 950.000. Mis-

munurinn 150.000 fer á endurmatsreikning meðal eigin fjár (Kieso, 2014). 

Ári síðar afskrifar fyrirtækið með sama hætti og nemur afskrift ársins 237.500 

(950.000 / 4) en félagið þarf einnig að afskrifa endurmatsreikninginn og nemur sú afskrift 

37.500 (150.000 / 4) sem færist á óráðstafað eigið fé til hækkunar en er ekki laust til ráð-

stöfunar. Þar sem félagið hefur ákveðið að meta eignir á gangvirði er það gert í lok ársins 

2016 en þá kemur í ljós að gangvirði eignarinnar er 570.000 en ekki 712.500 (950.000 –

237.500). Fyrirtækið þarf því að færa uppsafnaðar afskriftir niður í núll eða lækka nei-

kvæða efnahagsreikninginn um 237.500, hækka varanlega rekstrarfjármuni um 380.00 og 

þá er bókfært verð komið í 570.000 (950.000 – 380.000). Endurmatsreikningurinn meðal 

Varanlegir rekstrarfjármunir Uppsafnaðar afskriftir

2/1 '15 1.000.000 31/12 '15 200.000 200.000 31/12'15

50.000 31/12'15 31/12'15 237.500 31/12'15 200.000

950.000 237.500 31/12'16

380.000 31/12'16 31/12'16 237.500

31/12'16 570.000

Endurmatsreikningur (EF) Óráðstafað eigið fé 

150.000 31/12'15 37.500 31/12'16

31/12'16 37.500 31/12'16 30.000

31/12'16 112.500

Afskrift i RR
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eigin fjár er lækkaður um 112.500 og mismunurinn 30.000 er færður til lækkunar á óráð-

stafað eigið fé (Kieso, 2014). 

Þegar varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á gangvirði hækkar það ekki laust eigið 

fé en fyrirtæki kjósa að færa upp varanlega rekstrarfjármuni til að sýna ekki neikvætt 

eigið fé í reikningsskilum sínum en eiginfjárhlutfall félagsins helst óbreytt (Atli Þór 

Jóhannsson, 2017). 

 

4.4 Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna 

Afskriftir eru úthlutunarferli þar sem gjaldfærðum kostnaði varanlegra fastafjármuna 

er skipt á skipulagðan og kerfisbundinn hátt niður á nýtingartíma. Land, bygging og tæki 

eru dæmi um fastafjármuni sem hafa mislangan líftíma og eru skráðar sem eignir við 

kaup en ekki kostnaður. Fyrirtæki sem á fjölbreyttar eignir með mismunandi líftíma  

skiptir kostnaðinum niður á líftíma eignanna með kerfisbundnum hætti sem gerir fyrir-

tækinu kleift að jafna kostnaði á móti tekjum með afskriftum. Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að afskriftir eru ferli á úthlutun kostnaðar en ekki mat á virði eignar sem er 

verið að afskrifa á líftíma hennar með viðeigandi afskriftaraðferð sem er notuð til að 

endurspegla notkunarmynstur efnahagslegs ávinnings af eigninni. Flokkun afskrifanlegra 

rekstrarfjármuna skiptist í land, byggingar og tæki þar sem geta til tekjuöflunar minnkar 

með líftíma fjármuna sökum notkunar, slits og úreldingar, en þó er öðruvísi farið með 

landareign þar sem líftíminn er yfirleitt ótakmarkaður og fara því afskriftir eftir því hvort 

um land og byggingu er að ræða, þótt hvort tveggja hafi verið keypt saman en þá er 

aðeins byggingin afskrifuð því að hún hefur takmarkaðan líftíma (Weygandt, 2014).  

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna hefjast þegar eign er tilbúin til notkunar, þ.e. í 

ástandi til að starfa með þeim hætti sem til er ætlast. Afskriftum lýkur þegar eign hefur 

verið afskrifuð að fullu, færð úr bókum fyrirtækis vegna þess að hún er ónýt, þegar fyrir-

tæki ákveður að selja eignina lýkur afskriftum á því ári sem sú ákvörðun er tekin og 

eignin er þá færð í flokk sem er skilgreindur fastafjármunir til sölu og meðhöndluð í 

samræmi við reikningsskilastaðal IFRS 5. Ef afskrifað er eftir notkunaraðferð og engin 

framleiðsla á sér stað er afskriftarupphæðin núll. Þegar eign er ráðstafað eða tekin úr 

notkun ber að fjarlægja hana úr efnahagsreikningnum (ifrs.org, 2017).  

Þegar hefja á afskrift á fastafjármunum þarf að hafa í huga hver afskriftarstofninn er, 

líftíma eignar og hvaða aðferð skal nota við að dreifa kostnaðinum yfir líftímann. Af-
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skriftarstofninn eða afskrifanleg fjárhæð, þ.e. kostnaðarverð eignar að frádregnu hrak-

virði, er ákvörðuð eftir að hrakvirði eignarinnar hefur verið dregið frá kostnaðarverði. 

Hrakvirði er sú fjárhæð sem fyrirtæki getur vænst að fá fyrir eign við lok áætlaðs 

nýtingartíma. Það er metið á kaupdegi og tekið er mið af virði sambærilegra eigna sem 

hafa lokið nýtingartíma sínum (Kieso, 2014). 

Tafla 4. Afskriftarstofn (Kieso, 2014) 

  

Þegar búið er að finna afskriftarstofninn þarf að meta nýtingartíma fastafjármuna sem 

getur verið annar en líftími sem þarf að meta með tilliti til efnislegra ástæðna, svo sem að 

eign sé ónýt eða líftími liðinn, eða hagrænna ástæðna, svo sem að vél sé ekki nógu góð, 

óskilvirk eða úrelt. Nauðsynlegt er að endurmeta nýtingartíma varanlegra rekstrarfjár-

muna reglulega og ef breyting hefur átt sér stað þarf að leiðrétta afskriftir frá fyrra mati 

til að þær endurspegli rétt mat. Nýtingartími eignar er matsatriði sem byggist á reynslu 

fyrirtækisins af sambærilegum eignum (Kieso, 2014). 

  

Kostnaðarverð fjármunar 100.000  

Hrakvirði 10.000     

Afskriftarstofn 90.000     
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5 Afskriftaraðferðir 

Þegar búið er að finna afskriftarstofn og líftíma fastafjármuna þarf að ákveða hvaða 

afskriftaraðferð fyrirtæki ætlar að nota sem dreifir kostnaði áþreifanlegra eigna í rekstrar-

reikning yfir nýtingartíma með kerfisbundnum hætti en hér á eftir verða nokkrar af-

skriftaraðferðir sýndar með dæmum þar sem sömu forsendur eru notaðar. Afskriftarað-

ferðirnar eru notkunaraðferð (e. activity method), línuleg aðferð (e. straight-line method), 

hröðunarafskrift (e. accelerated-depreciation method), ársummuaðferð (e. sum-of the-

years digits method), stiglækkandi hröðunaraðferð (e. declining-balance method), hluta-

afskrift, afskriftir og tímabil (Kieso, 2014). 

Tafla 5. Forsendur til afskriftar (Kieso, 2014). 

 

Tafla 5 gefur upp helstu upplýsingar sem notaðar verða til að útskýra betur afskrifta-

leiðirnar. Tekið er dæmi um krana sem  er keyptur í ársbyrjun 2017, kostnaðarverðið er 

500.000 kr., áætlaður nýtingartími er 5 ár, framleiðslugeta 30.000 klst. á ári og hrakvirði 

er 50.000 kr. Afskriftarstofninn er kostnaðarverð að frádregnu hrakvirði, eða 450.000, 

samkvæmt jöfnu í töflu 4 (Kieso, 2014).  

Krani

Kaupdagur 1. janúar 2017

Kostnaðarverð 500.000 kr.

Nýtingartími 5 ár

Framleiðslugeta (klst.) 30.000

Hrakvirði 50.000 kr.
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5.1 Notkunaraðferð 

Notkunaraðferðin (e. activity method) byggist á þeirri aðferð að afskrifað er út frá 

notkun varanlegra rekstrarfjármuna í stað líftíma þeirra í árum. Áætluð heildarnotkunar 

byggist annars vegar á heildarframleiðslugetu rekstrarfjármuna í fjölda framleiddra ein-

inga eða klukkustundum sem er þá líftíminn. Afskrift ársins er tengd notkun kranans á ári 

þar sem breytingar á heildarnotkun á milli ára hefur áhrif á afskrift. Við aukna notkun 

hækkar gjaldfærð afskrift á árinu og öfugt við minnkandi notkun. Afskrift ársins breytist 

þá í réttu hlutfalli við notkun rekstarfjármunanna (Kieso, 2014). 

Í dæminu hér að neðan má sjá útreikning á afskriftum kranans miðað við notkunar-

aðferðina þar sem afskrift er miðuð við áætlaða heildarnotkun í klst. á ári. 

 

 

Mynd 4. Notkunaraðferð 

Tafla 6. Afskrift með notkunaraðferð (Kieso, 2014). 

 

Í töflu 6 má sjá að afskrift ársins 2017 er 150.000 kr. Fyrsta skrefið er að finna af-

skriftarstofninn en hann er kostnaðarverð kranans að frádregnu hrakvirði hans sem er 

500.000 – 50.000 = 450.000. Afskriftarstofninn 450.000 er síðan margfaldaður með 

notkunartímanum á árinu, þ.e. 10.000 klst. á ári, deilt með framleiðslugetu kranans, þ.e. 

30.000 klst., sem gefur útkomuna 150.000 sem er afskrift ársins. Bókfært verð varanlegra 

rekstrarfjármuna lækkar við hverja afskrift og endar í hrakvirði eða endurheimtanlegu 

verði rekstrarfjármunanna (Kieso, 2014).  

(Kostnaðarverð - hrakvirði) x notkun

Framleiðslugeta (klst.)
 =  Afskrift 

Notkunaraðferð

Ár Afskriftar- Notkunar- Árleg Uppsöfnuð Bókfært verð

stofn tími afskrift afskrift í árslok

2017 450.000 10.000 150.000 150.000 350.000

2018 450.000 6.500 97.500 247.500 252.500

2019 450.000 2.000 30.000 277.500 222.500

2020 450.000 8.500 127.500 405.000 95.000

2021 450.000 3.000 45.000 450.000 50.000

30.000
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Mynd 5. Samanburður á notkunar- og línulegri aðferð 

Eins og sjá má á mynd 5 eru afskriftir notkunaraðferðarinnar sveiflukenndar og fylgja 

ekki línulegri aðferð eins og aðrar afskriftaraðferðir. Notkunaraðferðin hefur ákveðnar 

takmarkanir, eða galla þar sem aðferðin missir marks. 

Gallar notkunaraðferðarinnar eru þegar notast er við notkunartíma í árum í stað 

notkunar í framleiddum einingum eða klukkustundum. Annar galli er sá að erfitt getur 

reynst að ákveða fyrir fram heildarnotkun eignar (Kieso, 2014).  

Kostir notkunaraðferðarinnar eru þeir að þegar notast er við aðferðina í framleiðslu 

eða þjónustu sem er háð notkun eða framleiðslu þá er aðferðin vel til þess fallin þar sem 

kostnaður er gjaldfærður í samræmi við tekjur. Fyrirtæki kjósa jafnan lægri afskriftir 

þegar framleiðsla eða notkun er lítil en hærri afskriftir þegar framleiðsla er mikil (Kieso, 

2014).  Fyrirtæki sem helst myndu beita notkunaraðferðinni væru framleiðslufyrirtæki 

eins og Nói Síríus og álverin (Atli Þór Jóhannsson, 2017). 

 

5.2 Línuleg aðferð 

Línuleg aðferð (e. straight-line method) er afskriftaraðferð sem miðast við líftíma 

eignar í árum. Aðferðin er einföld í notkun þar sem kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjár-

muna er afskrifað út líftíma þeirra. Afskriftarfjárhæðin er sú sama á hverju ári þar til bók-

fært verð eignar er komið niður í hrakvirði. Þessi aðferð er oft viðeigandi og víða notuð 

vegna einfaldleikans. Notkun hennar á vel við afskriftir fasteigna þar sem rýrnun fast-

eigna er tiltölulega jöfn yfir líftímann og er því mikið notuð við afskriftir fasteigna. Línu-
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leg afskriftaraðferð gefur sér tvær takmarkandi forsendur, þ.e.a.s. notagildi eignar er það 

sama á hverju ári og viðhaldskostnaður sá sami á hverju tímabili (Kieso, 2014).  

Í dæminu hér að neðan eru sýndir útreikningar og afskrift kranans með línulegri 

aðferð. 

 

Mynd 6. Afskriftarstofn með línulegri afskriftaraðferð  

Tafla 7. Útreikningur á afskriftum með línulegri aðferð (Kieso, 2014). 

 

Í töflu 7 má sjá útreikning á árlegri afskrift með línulegri aðferð sem er 90.000. 

Afskriftarstofninn er fundinn með jöfnu, sbr. mynd 6, kostnaðarverð mínus hrakvirði 

deilt með nýtingartíma í árum. Afskriftarhlutfallið er fundið með því að deila nýtingar-

tíma eignar í árum með afskrift á ári, þ.e. 1/5 sem er fimmtungur nýtingartíma eignar eða 

20% . Afskriftarstofninn, 450.000, er margfaldaður með afskriftarhlutfallinu 450.000 * 

20% sem gefur afskrift ársins sem helst óbreytt út líftíma eignar. Uppsöfnuð afskrift 

eykst um upphæð árlegrar afskriftar og bókfært verð eignar lækkar á móti um sömu upp-

hæð niður í hrakvirði (Kieso, 2014). 

 

  

(kostnaðarverð - hrakvirði)

 nýtingartími
 Afskriftarstofn    = 

Ár Tímabil Afskriftar- Afskriftar- Árleg Uppsöfnuð Bókfært verð

stofn hlutfall % afskrift afskrift

2017 500.000

2017 1 450.000 20% 90.000 90.000 410.000

2018 2 450.000 20% 90.000 180.000 320.000

2019 3 450.000 20% 90.000 270.000 230.000

2020 4 450.000 20% 90.000 360.000 140.000

2021 5 450.000 20% 90.000 450.000 50.000
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Mynd 7. Línuleg og uppsöfnuð afskrift 

 

Eins og sjá má á mynd 7 um línulega og uppsafnaða afskrift afskrifast ávallt sama 

upphæð með línulegri aðferð sem skýrist af því að afskriftarhlutfallið er alltaf reiknað af 

sama afskriftarstofninum út líftímann og uppsöfnuð afskrift eykst á móti um sömu 

upphæð. 

Línuleg afskriftaraðferð er sú aðferð sem er auðveldust í notkun miðað við upp-

lýsingarnar sem hinar aðferðirnar gefa og því algengast að fyrirtæki notist við þessa 

aðferð (Atli Þór Jóhannsson, 2017). 

 

5.3 Hröðunaraðferð 

Hröðunaraðferð (e. accelerated-depreciation method) er aðferð þar sem afskrifað er 

meira í upphafi þegar rekstrarfjármunir eru keyptir en minna á síðari árum. Rök-

stuðningur við að beita þessari aðferð byggist á því að fyrirtæki ættu að afskrifa meira í 

upphafi þegar rekstrarfjármunir nýtast á fullum afköstum frekar en á síðari tímabilum 

þegar hæfi rekstrarfjármuna fer minnkandi eftir því sem þeir eldast. Með því geta fyrir-

tæki jafnað tekjur á móti gjöldum á skipulagðan og rökréttan hátt. Gjaldfærsla kostnaðar 

við eign er mikil í upphafi en lækkar með árunum þegar viðhalds- og viðgerðarkostnaður 

hækkar. Hröðunarafskriftirnar eru ársummuaðferð og stiglækkandi hröðunaraðferð og 

notast fyrirtæki yfirleitt við aðra hvora aðferðina (Kieso, 2014). 
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5.3.1 Ársummuaðferðin 

Ársummuaðferðin (e. sum-of-the-years digits method) byggist á stiglækkandi af-

skriftaraðferð þar sem afskriftarhlutfall fer lækkandi með hverju ári. Afskrifað er mest í 

byrjun og síðan lækkar afskriftin ár frá ári og telst því línuleg (Kieso, 2014). 

 

Mynd 8. Afskriftarstofn ársummuaðferðar 

Tafla 8. Útreikningur afskrifta með ársummuaðferð (Kieso, 2014).  

 

Tafla 8 sýnir hvernig á að reikna út árlega afskrift með ársummuaðferðinni. Afskriftin 

byggist á afskriftarhlutfallinu sem fer stiglækkandi og er fundin með því að nota ár-

summuna í nefnaranum (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15) en í teljaranum er sá fjöldi ára sem eftir 

er af væntum líftíma eignar í upphafi ársins. Afskriftarhlutfallið árið 2017 er því 5/15 eða 

33,33% sem er margfaldað með afskriftarstofninum 450.000 sem er kostnaðarverð mínus 

hrakvirði sem gefur afskrift að upphæð 150.000 kr. á fyrsta árinu. Afskriftarhlutfallið er 

fundið með þessum hætti fyrir hvert ár og margfaldað með afskriftarstofninum sem helst 

óbreyttur. Bókfært verð fjármuna endar í hrakvirði og uppsafnaðar afskriftir í lok líftíma 

nema sömu upphæð og afskriftarstofn sem segir að allur afskriftarstofninn er afskrifaður 

(Kieso, 2014). 

(kostnaðarverð - hrakvirði)

 nýtingartími
 Afskriftarstofn    = 

Ár Tímabil Eftirstöðvar Afskriftar- Afskriftar- Hlutfall í Árleg Uppsöfnuð Bókfært verð

tímabila stofn hlutfall % afskrift afskrift

2017 500.000

2017 1 5 450.000 5/15 33,33% 150.000 150.000 350.000

2018 2 4 450.000 4/15 26,67% 120.000 270.000 230.000

2019 3 3 450.000 3/15 20,00% 90.000 360.000 140.000

2020 4 2 450.000 2/15 13,33% 60.000 420.000 80.000

2021 5 1 450.000 1/15 6,67% 30.000 450.000 50.000

15 450.000
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Mynd 9. Ársummuaðferð  

Mynd 9 sýnir okkur að ársummuaðferðin er línuleg afskriftaraðferð sem fer stiglækk-

andi, þ.e. hæst í byrjun en lækkar eftir því sem árin líða. 

5.3.2 Stiglækkandi hröðunaraðferð  

Stiglækkandi hröðunaraðferð (e. declining-balance method) er afskriftaraðferð þar 

sem notast er við afskriftarhlutfall línulegrar afskriftaraðferðar og það margfaldað með 

ákveðnum stuðli sem er ákvarðaður af stjórnendum fyrirtækis hverju sinni. Til að útskýra 

þetta betur er best að taka dæmi. Eign er afskrifuð línulega í tíu ár með 

afskriftarhlutfallinu 1/10 eða 10%. Með stiglækkandi hröðunaraðferð er það hlutfall 

margfaldað með 2 og er því afskriftarhlutfall tvöfaldrar stiglækkandi hröðunaraðferðar (e. 

double-declining-balance method) 1/20 eða 20%. Það sem er frábrugðið við þessa aðferð 

er að hrakvirði er ekki dregið frá kostnaðarverði rekstrarfjármuna sem myndar afskriftar-

stofninn eins og í öðrum afskriftaraðferðum heldur er afskrift ársins reiknuð af bókfærðu 

verði eignar fyrir hvert tímabil þar til hrakvirði er náð í lok líftímans (Kieso, 2014).  

 

 

Mynd 10. Afskriftarstofn stiglækkandi hröðunaraðferðar  
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Tafla 9. Útreikningur á afskrift miðað við tvöfalda stiglækkandi hröðunarafskrift (Kieso, 2014). 

 

Í töflu 9 er afskrift ársins reiknuð með tvöfaldri stiglækkandi hröðunaraðferð þar sem 

notast er við afskriftarhlutfall línulegrar afskriftar sem er fundið út frá nýtingartíma sem 

er 1/5 eða 20% sem er síðan margfaldað með 2 sem gefur afskriftarhlutfallið 40% sem er 

hlutfall tvöfaldrar stiglækkandi hröðunaraðferðar. Árleg afskrift er reiknuð út með því að 

margfalda bókfært verð eignar í lok hvers árs með afskriftarhlutfallinu sem reiknast að 

afskrift á árinu verði 2017 200.000 og bókfært verð í árslok 300.000 sem er afskriftar-

stofninn fyrir næsta ár á eftir. Fyrir afskrift á síðasta árinu, eða árið 2021, þarf að finna 

mismunatölu sem er afskrift ársins því að ekki má afskrifa niður fyrir hrakviðri eignar. 

Til að finna hana er tekin bókfærð staða frá fyrra ári og hrakvirði dregið frá sem er þá 

afskrift ársins, eða 14.800 kr. (Kieso, 2014). 

 

  

Mynd 11. Tvöföld stiglækkandi hröðunaraðferð 

 

Ár Tímabil Bókfært Afskriftar- Árleg Uppsöfnuð Bókfært verð

verð hlutfall afskrift afskrift í árslok

2017 500.000

2017 1 500.000 40% 200.000 200.000 300.000

2018 2 300.000 40% 120.000 320.000 180.000

2019 3 180.000 40% 72.000 392.000 108.000

2020 4 108.000 40% 43.200 435.200 64.800

2021 5 64.800 40% 14.800 450.000 50.000
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Mynd 11 sýnir tvöfalda stiglækkandi hröðunaraðferð þar sem sést að hún er ekki línu-

leg. Afskrifað er mest fyrst sem síðan minna með tímanum sem grundvallast af því að af-

skriftarhlutfallið er reiknað af bókfærðu verði eignar í árslok. Fyrirtæki skipta oft um 

afskriftaraðferð þegar líða tekur á líftíma eignar og skipta yfir í línulega aðferð til að af-

skrifa eign niður í hrakvirði (Kieso, 2014). 

Þau fyrirtæki sem kjósa að beita ársummuaðferðinni eða tvöfaldri stiglækkandi af-

skriftaraðferð eru þau sem vilja gjaldfæra sem mest í byrjun ef þau telja að eign endist 

ekki áætlaðan líftíma sinn þó að framleiðandinn telji annað. Með þessu móti skrá 

fyrirtækin afskriftir fyrr á líftíma varanlegra rekstrarfjármuna (Atli Þór Jóhannsson, 

2017). 

 

5.4 Samanburður á afskriftaraðferðum 

Til að sjá betur muninn á gjaldfærðum afskriftum eftir því hvaða aðferð er notuð má 

sjá aðferðirnar bornar saman á mynd 12 þar sem miðað er við árlega afskrift í hverri að-

ferð fyrir sig. 

 

 

Mynd 12. Samanburður á afskriftaraðferðunum fjórum 

Eins og mynd 12 sýnir er árleg afskrift kranans mismunandi eftir því hvaða afskriftar-

aðferð er beitt. Í aðferðunum eru varanlegir rekstrarfjármunir afskrifaðir á ólíkan hátt þó 

að forsendur til útreiknings afskrifta séu þær sömu, þ.e.a.s. kostnaðarverð, líftími og 

hrakvirði það sama. Það sem aðferðirnar eiga sameiginlegt er að þær afskrifa allar niður í 
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hrakvirði á þeim nýtingartíma sem áætlað er að varanlegir rekstrarfjármunir endist. 

Kjarni málsins þegar við berum saman gjaldfærsluna með mismunandi afskriftar-

aðferðum er sá að þetta er spurning um val fyrirtækja á því hvort þau vilja gjaldfæra 

mikið í byrjun og lækka skatt til greiðslu og borga þá meira í framtíðinni eða öfugt (Atli 

Þór Jóhannsson, 2017). 

 

5.5 Hlutaafskrift 

Hlutaafskrift (e. component depreciation) er afskriftaraðferð þar sem hlutar varanlegra 

rekstrarfjármuna eru afskrifaðir hver í sínu lagi. Í reikningsskilastaðli IAS 16 er farið 

fram á að hvern hlut sem hefur mikið vægi af heildarkostnaði rekstrarfjármuna beri að 

aðskilja frá eign og afskrifa hann sérstaklega. Ef rekstrarfjármunir og það sem þeim til-

heyrir hafa mismunandi nýtingartíma ber að beita hlutaafskrift til að endurspegla 

mynstrið og efnahagslegan ávinning eignar (Kieso, 2014). 

Tekið er dæmi um flugfélag sem beitir hlutaafskrift. Flugfélagið Euro-Asia Air kaupir 

flugvél fyrir 100.000.000 þann 1. janúar 2016. Nýtingartími hennar er 20 ár og hrakvirði 

er núll. Flugfélagið hefur borið kennsl á kostnað og nýtingartíma hluta og notar línulega 

hlutaafskriftaraðferð þar sem hlutar flugvélarinnar eru aðskildir út frá líftíma þeirra og 

afskrifaðir hver í sínu lagi. 

Tafla 10. Forsendur fyrir hlutaafskrift (Kieso, 2014). 

 

 

Hlutar
Kostnaðarverð 

hluta

Nýtingartími í 

árum

Flugvélarskrokkur 60.000.000 20

Mótor/Vél 32.000.000 8

Aðrir hlutar 8.000.000 5
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Tafla 11. Hlutaafskrift flugvélar (Kieso, 2014). 

 

Tafla 11 sýnir hlutaafskrift flugvélar. Kostnaðarverð vélarinnar er 100 milljónir sem er 

síðan skipt niður í hluta með mismunandi nýtingartíma eins og flugvélarskrokk (ath. í 

töflunum stendur „flugvélaskrokkur“ sem er rangt þar á líka að vera „flugvélarskrokkur“ 

með erri) sem vegur mest af heildarkostnaðinum, eða 60 milljónir. Afskrifað er með 

línulegri hlutaafskrift fyrir hvern hlut og nemur afskrift flugfélagsins á árinu þá 

8.600.000 sem gjaldfærist á rekstur á árinu 2016 sem ein upphæð þó að hlutar hafi verið 

afskrifaðir hver um sig (Kieso, 2014). 

 

5.6 Afskriftir og tímabil 

Algengt er að afskrifa hluta úr ári hjá fyrirtæki því að sjaldnast eru varanlegir rekstrar-

fjármunir keyptir á fyrsta degi ársins eða seldir í lok uppgjörstímabils. Fyrirtæki þurfa því 

að ákveða afskriftarkostnað og aðferð fyrir heilt ár og skipta síðan kostnaðinum með 

viðeigandi hætti niður á tvö uppgjörstímabil. Ferlið helst síðan út líftíma 

rekstrarfjármunanna (Kieso, 2014). 

Afskriftaraðferðirnar eru mismunandi en tiltölulega einfalt er að reikna afskrift hluta 

af tímabili þegar notast er við línulega afskriftaraðferð en það krefst flóknari útreikninga 

þegar notuð er hröðunarafskrift eins og ársummuaðferðin eða tvöföld stiglækkandi 

hröðunaraðferð (Kieso, 2014). Tökum dæmi þar sem fyrirtæki kaupir vél fyrir 10.000 kr. 

þann 1. júlí 2015, líftími er 5 ár og hrakvirði er núll. Þegar notast er við línulega af-

skriftaraðferð er afskrift ársins fundin með hefðbundnum hætti, þ.e. 10.000 / 5 (líftími) = 

2.000 fyrir heilt ár, en þar sem vélin var keypt 1. júlí er afskriftartími aðeins 6 mánuðir úr 

árinu sem reiknast 2.000 * 6 / 12 = 833 sem er gjaldfærð afskrift ársins. Útreikningar 

með hröðunaraðferð er sýndur í töflu 12. 

 

Hlutar
Kostnaðarverð 

hluta

Nýtingartími í 

árum

Árleg 

afskrift

Flugvélarskrokkur 60.000.000 20 3.000.000

Mótor/Vél 32.000.000 8 4.000.000

Aðrir hlutar 8.000.000 5 1.600.000

100.000.000 8.600.000
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Tafla 12. Forsendur fyrir afskriftir og tímabil (Kieso, 2014). 

 

Samkvæmt töflu 13 er afskrifað hluta úr ári með hröðunaraðferð (Kieso, 2014). 

Tafla 13. Afskrift hluta úr ári með hröðunaraðferð (Kieso, 2014). 

 

Til að útskýra útreikninga í töflu 13 var vélin keypt á miðju ári 2015 og það fyrsta sem 

þarf að gera er að reikna út afskrift ársins á hefðbundinn hátt með hröðunaraðferð. Þegar 

búið er að finna ársafskrift þarf að finna hlutfall hennar samkvæmt tímabilinu sem um 

ræðir, í þessu tilfelli 6/12 (6 mánuðir af 12). Fyrir árið 2016 flækist þetta aðeins því að þá 

þarf að taka hlutfallið frá fyrra ári og leggja það saman við hlutfall ársafskriftar á því ári 

til að finna afskriftina fyrir árið 2016. Þetta er gert með sama hætti fyrir hvert ár út líf-

tíma eignarinnar (Kieso, 2014). 

 

Vél 10.000

Líftími 5 ár

Kaupdagur 01.07.15

Hrakvirði 0

Ár Ársummuaðferð Afskrift DDB Hröðunaraðferð Afskrift

1 (5/15 x 10.000) 3.333,33 (40% x 10.000) 4.000

2 (4/15 x 10.000) 2.666,67 (40% x 6.000) 2.400

3 (3/15 x 10.000) 2.000,00 (40% x 3.600) 1.440

1.666,67 6 / 12 x 4.000 = 2.000,00

1.666,67 6 / 12 x 4.000 2.000,00

1.333,33 6 / 12 x 2.400 1.200,00

3.000,00 3.200,00

1.333,33 6 / 12 x 2.400 = 1.200,00

1.000,00 6 / 12 x 1.440 = 720,00

2.333,33 1.920,00

Afskrift fyrir árið 2017

6 / 12 x 2.666,67 =

6 / 12 x 2.000 = 

Afskrift frá 1. júlí 2015 til 31.desember 2015

Afskrift fyrir árið 2016

6 / 12 x 3.333,33 =

6 / 12 x 2.666,67 = 

6 / 12 x 3.333.33 = 
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5.7 Endurmat  

Þegar fyrirtæki fjárfesta í varanlegum rekstrarfjármunum taka þau rökstudda ákvörðun 

um afskriftaraðferð sem byggist á fyrri reynslu sambærilegra rekstrarfjármuna og við-

eigandi upplýsingum. Ákvörðunin er tekin út frá mati fyrirtækisins á ákveðnum 

tímapunkti sem gæti þurft að endurmeta síðar á líftíma eignarinnar, hugsanlega vegna 

óvæntra atburða sem leiða til virðisrýrnunar, tæknibreytinga eða ófyrirséðrar úreldingar 

sem styttir líftíma eignar. Óvæntur atburður getur líka leitt til þess að líftími eignar 

lengist eins og betri aðferðir við viðgerðir og viðhald (Kieso, 2014). 

Þegar fyrirtæki hefur valið afskriftaraðferð rekstrarfjármuna og afskrifað samkvæmt 

þeirri aðferð þarf að endurskoða hana árlega í lok hvers reikningsskilaárs. Ef úthlutun 

kostnaðar og notkunarmynstur endurspeglar ekki efnahagslegan ávinning eignar ber að 

skipta um afskriftaraðferð. Breytinguna skal bókfæra samkvæmt reikningshaldslegu mati 

í samræmi við IAS-staðal númer 8 (ifrs.org, 2017).  Ef breyting hefur orðið á reiknings-

haldlegu mati skal aðeins leiðrétt á núverandi tímabili og þeirra sem koma á eftir en ekki 

aftur í tímann (Kieso, 2014).  

Dæmi til að útskýra ferlið við endurmat afskriftar. Fyrirtæki kaupir vél sem það áætlar 

að hafi 20 ára líftíma og ekkert hrakvirði. Þegar fyrirtækið hefur afskrifað vélina í 10 ár 

metur fyrirtækið að vélin muni nýtast í 20 ár til viðbótar, eða samanlagt í 30 ár, og þarf 

það þá að breyta afskriftaraðferðinni. Hingað til hafði fyrirtækið notast við línulega af-

skrift með afskriftarhlutfallinu 1/20 til að reikna afskrift ársins en ekki 1/30. Fyrirtækið 

hefur ofmetið kostnað og vanmetið tekjur fyrirtækisins. Fyrirtækið gerir engar breytingar 

aftur í tímann heldur finnur nýtt afskriftarhlutfall til að reikna út afskriftir komandi ára. 

Afskriftarhlutfallið er fundið með líftímanum sem er eftir 1/20 eða 5% sem er margfaldað 

við bókfært verð á árinu sem endurmatið fór fram (Kieso, 2014).  
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6 Lög um ársreikninga 

Lög nr. 3/2006 um ársreikninga gilda um félög með takmarkaða og ótakmarkaða 

ábyrgð félagsaðila. Félög með takmarkaða ábyrgð eru hlutafélög, einkahlutafélög, sam-

lagsfélög, samvinnufélög og samvinnusambönd og gagnkvæm vátrygginga- og ábyrgðar-

félög svo lengi sem þau fara ekki umfram ákveðin stærðarmörk samkvæmt 2. tölulið 1. 

gr. laga um ársreikninga, önnur félög teljast vera með ótakmarkaða ábyrgð. Lögum sam-

kvæmt ber félagi, sem ekki gerir upp samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlunum, 

að semja ársreikning eða samstæðureikning í samræmi við lög um ársreikninga, reglu-

gerðir og settar reikningsskilareglur sem gefa glögga mynd af afkomu félagsins (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006).  

Í 2. gr. laga um ársreikninga er skilgreining á varanlegum rekstrarfjármunum eftir-

farandi: „Efnislegar eignir sem eru notaðar til framleiðslu á vörum eða þjónustu, til út-

leigu eða í stjórnunarlegum tilgangi og eru ætlaðar til nota lengur en í eitt ár.“  Í 23. gr. 

segir að varanlega rekstrarfjármuni, sem nýtast í takmarkaðan tíma sökum aldurs, úr-

eldingar eða slits, skuli afskrifa árlega á kerfisbundinn hátt með hliðsjón af endingartíma 

þeirra. Ef til endurmats á varanlegum rekstrarfjármunum kemur skal hækka afskriftar-

stofn um þá endurmatshækkun, en það á ekki við um eignir sem eru í útleigu skv. 39. gr. 

(Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Samkvæmt 29. gr. skal meta varanlega rekstrarfjármuni á kostnaðarverði sem er kaup-

verð og allur sá kostnaður sem fellur til við öflun þeirra fram að þeim tíma að þeir eru 

teknir í notkun. Heimilt er að telja fjármagnskostnað af lánsfé sem nýtt er við fjármögnun 

á varanlegum rekstrarfjármunum með en ber þá fyrirtækinu að greina frá því í skýringum 

í ársreikningi (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Breytingar á mati, sbr. 30. og 31. gr., snúast um lækkun á bókfærðu verði varanlegra 

rekstrarfjármuna og ber þá að lækka matsverðið ef markaðsverð þeirra er lægra og 

ástæður teljast ekki skammvinnar. Ef bókfært verð varanlegra rekstrarfjármuna hefur 

verið lækkað og lækkunin á ekki lengur við ber að færa bókfært verð eignar aftur upp í 

fyrra horf (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

Þegar markaðsverð á varanlegum rekstrarfjármunum er töluvert hærra en bókfært verð 

og það telst vera varanlegt er heimilt að hækka verð eignar og hafa hana á markaðsverði í 

ársreikningi (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 
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Breyting á mati varanlegra rekstrarfjármuna færist í rekstrarreikning eða sérstakan 

endurmatsreikning meðal eigin fjár. Þegar bókfært verð rekstrarfjármuna er lækkað ber 

að bókfæra breytinguna á rekstrarreikning og gera grein fyrir því í skýringum ef 

breytingin er ekki sérgreind í reikningnum. Hækkun á bókfærðu verði varanlegra 

rekstrarfjármuna fer á sérstakan endurmatsreikning á meðal eigin fjár sem skal leysa upp 

við fjárhæð afskriftar sem er mismunur á endurmati og kostnaðarverði. Ef rekstrarfjár-

munir eru seldir, teknir úr notkun eða afskrifaðir að fullu ber að leysa upp endurmats-

reikninginn. Allar hreyfingar á endurmatsreikningnum skal sundurliða og setja fram í 

skýringum (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).   
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7 Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

Í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 er fjallað um skattskyldu lögaðila og skyldu þeirra 

til að greiða tekjuskatt af öllum eignum sínum. Lögaðilar eru hlutafélög, einkahlutafélög 

og samlagshutafélög sem eiga heimili eða eru skráð hér á landi. Í 31. gr. tekjuskattslaga 

segir að draga megi frá tekjum lögaðila allan þann rekstrarkostnað og þau gjöld sem 

skapast við að afla teknanna, tryggja þær og viðhalda þeim. 

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna er stofnverð eignar ásamt kostnaði, sem 

fellur á eign vegna endurbóta og breytinga, eða sérhverjum öðrum kostnaði. Draga 

verður frá kostnaðarverði óendurkræfa styrki, afslætti, eftirgjöf skulda og skaðabætur í 

sambandi við kaup þeirra. 

Undir fyrnanlegum eignum flokkast varanlegir rekstrarfjármunir sem notaðir eru til að 

afla tekna í atvinnurekstri eða í sjálfstæðri starfsemi og rýrna við eðlilega notkun eða 

aldur. Fyrning eigna er sú sama og afskriftir rekstrarfjármuna. Fyrningargrunnur eigna 

telst stofnverð þeirra að frádregnum áður fengnum fyrningum. Tekjuskattslögin segja að 

fyrningartími eigna hefjist á því rekstrarári sem þær séu fyrst nýttar við öflun tekna og að 

fyrna megi að fullu á því ári óháð því hvenær eign var keypt en engin fyrning sé leyfð á 

söluári (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

Fyrningargrunnur varanlegra rekstrarfjármuna skal vera árlegur hundraðshluti af 

fyrningargrunni einstakra eigna. Fyrningarhlutföllin samkvæmt 37. gr. laga um tekjuskatt 

má sjá í töflu 14. 
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Tafla 14. Fyrningarhlutföll varanlegra rekstrarfjármuna (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). 

 

Í töflu 14 má sjá að fyrningarhlutföllin hafa ákveðið lágmark og hámark og ber fyrir-

tækjum að fara eftir þessum hlutföllum. Hrakvirði eða niðurlagsverð eignar samkvæmt 

42. gr. tekjuskattslaga má aldrei fyrna meira en fyrningarhlutföllin segja til um svo að 

ávallt standi eftir sem niðurlagsverð eignar 10% af stofnverði hennar. 

Í tekjuskattslögunum segir meðal annars í 33. gr. að fyrnanlegar eignir séu skip, loft-

för, bifreiðar, vélar og tæki sem séu lausafé sem beri að fyrna út frá stofnverði, sbr. 36. 

gr., að frádregnum áður fengnum fyrningum. Í 36. gr. er kveðið á um fyrningargrunn 

eigna skv. 2.–5. tölulið 33. gr., þ.e. stofnverð þeirra, sbr. mannvirki sem er þá fyrnt út frá 

stofnverði samkvæmt línulegri afskriftaraðferð. 

  

Flokkur Varanlegir rekstrarfjármunir Hlutfall

1 Skip, skipsbúnaður, fólksbifreiðar 10-20%

2 Loftför og fylgihlutir 10-20%

3 Verksmiðjuvélar, iðnaðarvélar og tæki 10-30%

4 Skrifstofuáhöld og tæki 20-35%

5 Aðrar vélar, tæki og bifreiðar 20-35%

6 Íbúðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði 1-3%

7 Verksmiðjur, verkstæði, vörugeymslur, hótel 3-6%

8 Bryggjur og gróðurhús 6-8%

9 Borholur, raflínur og vinnubúðir 7,5-10%

10 Keyptur eignarréttur að hugverkum 15-20%

11 Keypt viðskiptavild 10-20%
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Lokaorð 

Reikningsskilastaðlar eru leiðbeinandi fyrir stjórnendur við gerð ársreiknings til að 

hægt sé að túlka niðurstöður og nýta þær til ákvarðanatöku. Þegar talað er um reiknings-

skilastaðla er átt við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana sem gefnir eru út af Alþjóðlega 

reikningsskilaráðinu. Innleiðing og notkun alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna á Íslandi 

voru samþykktir af Evrópusambandinu fyrir reikningsár sem hefjast 1. janúar 2005 og 

síðar. Íslenskum fyrirtækjum sem eru skráð á skipulögðum verðbréfamarkaði í ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins er skylt að gera upp reikningsskil sín í samræmi við alþjóð-

legu reikningsskilastaðlana. Fyrirtæki sem kjósa að haga reikningsskilum sínum sam-

kvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum er það heimilt þrátt fyrir að vera ekki á skipu-

lögðum verðbréfamarkaði. Á meðal alþjóðlegu reikningsskilastaðlana er IAS 16 yfir 

varanlega rekstrarfjármuni sem er viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Alþjóðlegi reikningsskilastaðalinn IAS 16 var samþykktur og gefinn út í mars 1982. 

Markmið hans er að mæla reikningshaldslega meðferð á varanlegum rekstrarfjármunum 

og breytingar á slíkum fjárfestingum. Rekstrarfjármunir til endursölu falla ekki undir 

þennan reikningsskilastaðal. Stór hluti efnislegra eigna hjá fyrirtækjum eru varanlegir 

rekstrarfjármunir sem notaðir eru til framleiðslu eða afhendingar á vöru eða þjónustu. 

Meginatriði við færslu varanlegra rekstrarfjármuna er tímasetning á færslu eignanna, 

bókfært verð þeirra og gjaldfærsla afskrifta í tengslum við þær. Aðeins skal eignfæra 

varanlega rekstrarfjármuni ef talið er líklegt að efnahagslegur ávinningur skapist af 

eigninni og hægt er að mæla og meta kostnaðarverð hennar með áreiðanlegum hætti. 

Kostnaður sem fellur til eftir eignfærslu varanlegra rekstrarfjármuna er færður annars 

vegar eftir kostnaðarverðs- eða endurmatsmódelinu. Sú aðferð sem er valin bera að nota 

við allan þann eignaflokk sem varanlegir rekstrarfjármuni tilheyra. Kostnaðarverðs-

módelið hefur þá meginreglu að rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frá-

dregnum öllum uppsöfnuðum afskriftum þegar hins vegar  varanlegir rekstrarfjármunir 

eru endurmetnir í endurmatsmódelinu á markaðsvirði eða endurmatsverði og endurmat 

framkvæmt reglulega svo að tryggt sé að bókfært verð víki ekki verulega frá markaðs-

verði. Ef bókfært verð eignar hefur lækkað ber að færa þá lækkun í rekstrarreikning en 

hækkun á eign fer á sérstakan endurmatsreikning á meðal eigin fjár. Tekin voru dæmi um 

báðar aðferðirnar til nánari útskýringar. 
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Í afskriftaferlinu er úthlutað gjaldfærðum kostnaði varanlegra rekstrarfjármuna á 

skipulagðan hátt niður á nýtingartíma þeirra. Afskriftir rekstrarfjármuna hefjast þegar 

eign er tilbúin til notkunar, þ.e. í ástandi til að starfa með þeim hætti sem til er ætlast. 

Afskrifanleg fjárhæð er kostnaðarverð eignar að frádregnu hrakvirði en hrakvirði er sú 

fjárhæð sem fyrirtæki getur vænst að fá fyrir eign við lok nýtingartíma hennar. Af-

skriftum lýkur þegar eign hefur verið afskrifuð að fullu eða færð úr bókum fyrirtækis. 

Afskriftaraðferðirnar eru sýndar með dæmum þar sem sömu forsendur eru notaðar 

fyrir hverja og eina. Farið er yfir helstu afskriftaraðferðirnar en þær eru notkunaraðferð, 

línuleg aðferð og tvær hröðunaraðferðir. Samkvæmt reikningsskilastaðalinum IAS 16 á 

að afskrifa sérstaklega hvern hlut sem vegur mikið af heildarkostnaði eignar eða hefur 

annan nýtingartíma og er það sýnt með dæmum. 

Fyrirtækjum sem ber ekki skylda að gera upp eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum 

eða kjósa að gera það ekki fara eftir lögum um ársreikninga nr. 3/2006. Í lögunum er 

fjallað um varanlega rekstrarfjármuni sem skilgreindir eru í 43. tölul. 2.gr. laga um árs-

reikninga.  Meðferð varanlegra rekstrarfjármuna er í grundvallaratriðum eins ef lögin um 

ársreikninga eru borin saman við alþjóðlegu reikningsskilastaðlana en í lögunum er vísað 

í alþjóðlegu staðlana þegar við á þar sem meðferð þeirra er skýrð ítarlegar. 

Aðalmunurinn á lögum um ársreikninga og alþjóðlega reikningsskilastaðalsins IAS 16 er 

sá að samkvæmt lögunum er skylda að meta varanlega rekstrarfjármuni árlega.  

Í lokin er fjallað um lög um tekjuskatt nr. 90/2003 og skattskyldu fyrirtækja, þ.m.t. 

skyldu þeirra til að greiða tekjuskatt af öllum sínum eignum, meðferð varanlegra 

rekstrarfjármuna sem teljast fyrnanlegar eignir og fyrningargrunn þeirra.  

Fyrning varanlegra rekstrarfjármuna er ekki eins í tekjuskattslögunum og í  lögum um 

ársreikninga og alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IAS 16. Samkvæmt tekjuskatts-

lögunum ber að afskrifa lausafé eða fyrna frá stofnverði að frádregnum uppsöfnuðum 

afskriftum sem er stiglækkandi aðferð en aðrir rekstrarfjármunir eru afskrifaðir frá stofn-

verði sem er línuleg afskriftaraðferð. Fyrirtæki sem gera reikningsskil sín samkvæmt 

alþjóðlega reikningsskilastaðlinum og lögum um ársreikninga þurfa aftur á móti að beita 

annarri aðferð við meðhöndlun á afskrifanlegum eignum þegar skilað er inn til skattsins 

því að tekjuskattslögin samþykkja ekki aðra meðhöndlun á fyrnanlegum eignum en þá 

sem þar er getið. Notkunaraðferðin og ársummuaðferðin eru þar af leiðandi ekki í sam-

ræmi við lög um tekjuskatt. Einnig má sjá á fyrningarhlutföllum varanlegra rekstrarfjár-

muna samkvæmt tekjuskattslögunum að þau eru ekki í takt við nýtingartíma eigna, önnur 
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hlutföll eiga við um fasteignir en verksmiðjur sem hafa töluvert lægra afskriftarhlutfall 

þó að þær muni endast jafnlengi og fasteign. Niðurstaðan, þrátt fyrir mismunandi 

afskriftaraðferðir og fyrningarhlutföll, er alltaf sú sama: Það er aðeins spurning hvort 

fyrirtæki kýs að borga minna í skatt í upphafi með því að afskrifa meira í byrjun og meira 

í framtíðinni eða öfugt. 
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