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ÚTDRÁTTUR 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, sem unnin er til meistaraprófs í lögfræði við 

Háskóla Íslands, er afturvirkni skattalaga, en með 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar 

eru lagðar hömlur við álagningu skatta með afturvirkum hætti. Regla greinarinnar 

kom ný inn í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar við endurskoðun hans árið 1995 og 

nýtur þeirrar sérstöðu að vera eina regla stjórnarskrárinnar sem berum orðum setur 

skattlagningarvaldi löggjafans efnisleg takmörk. Á undanförnum árum hefur verið 

mikil gerjun á sviði skattaréttar í kjölfar þess að vegna þjóðfélagsaðstæðna bar brýna 

nauðsyn til að afla hinu opinbera tekna til að standa undir stórauknum útgjöldum. Við 

slíkar aðstæður, svo sem eins og við skattlagningu yfirleitt, geta verið miklir 

hagsmunir í húfi, bæði fyrir skattgreiðendur og hið opinbera. Markmið ritgerðarinnar 

er að lýsa inntaki reglu 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, þeim áhrifum sem hún hefur 

á störf löggjafans og hvernig henni er beitt í dóma-, úrskurðar- og skattframkvæmd. 

Rannsóknin er unnin á grundvelli hinnar almennt viðurkenndu lögfræðilegu aðferðar 

og er ætlað að vera lýsandi um gildandi rétt. 

 

Ritgerðinni er kaflaskipt og er í öðrum kafla fjallað um hugtakið afturvirkni og hvaða 

þýðingu það hefur í réttarframkvæmd. Í þriðja kafla er vikið að þeim stjórnskipulega 

ramma sem skattlagningarvaldinu er markaður og skatthugtakinu. Í fjórða kafla er 2. 

mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar nánar skýrð og þeim röksemdum sem búa slíkri reglu 

að baki lýst. Fimmti kafli er helgaður umfjöllun um dóma- og úrskurðarframkvæmd. 

Umfjölluninni er skipt upp í tvo hluta miðað við árið 1995. Í sjötta kafla er vikið 

stuttlega að afturvirkri skattframkvæmd. Í sjöunda kafla eru niðurstöður dregnar 

saman. 

 

Meginniðurstöður ritgerðarinnar eru að lögfesting 2. mgr. 77. gr. stjskr. hafi stuðlað að 

markvissari löggjafarstefnu í skattamálum, að hugtakið afturvirkni sé sem slíkt ekki 

nægjanlega nákvæmur mælikvarði við beitingu reglunnar og að gildissvið og inntak 

reglunnar sé nokkuð víðtækt og hún taki, eða geti að minnsta kosti tekið, bæði til 

beinna og óbeinna afturvirkra áhrifa að öðrum skilyrðum uppfylltum. 
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ABSTRACT 

The subject of this Master‘s Thesis, submitted to the Faculty of Law at the University 

of Iceland, is retroactivity of tax legislation. Article 77(2) of the Constitution of Iceland 

substantially limits retroactive levy of taxes. This rule first came into force when the 

Human Rights section of the Constitution was amended in 1995. The rule is unique 

as it is the only rule of the Constitution which explicitly limits the Parliament’s 

legislative authority to decide which facts shall constitute taxable events. The 

Icelandic tax law has recently been subject to rapid development since changes in 

the national economy have forced the treasury to increase its income to meet its 

much growing expenses. Under such circumstances, as applies to taxation generally, 

the taxpayers have a lot at stake as does the state. The objective of this thesis is to 

describe and analyse the scope of Article 77(2) of the Constitution, the effect it has 

on the legislator and how it is applied by courts and tax authorities. The analysis is 

based on a conventional and recognised legal method and meant to describe the 

current legal situation. 

  

The thesis is structured in a way that chapter 2 analyses the term retroactivity in 

general, and how it is applied in case law. Chapter 3 discusses the constitutional 

framework of taxation and the concept of tax. In chapter 4 Article 77(2) of the 

Constitution is further analysed and the rationale of the rule discussed. Chapter 5 is 

dedicated to how courts and tax authorities have addressed issues pertaining to 

retroactive levy of tax, both before and after the year 1995. Chapter 6 briefly 

discusses retroactive tax administrative practice in light of Article 77(2) of the 

Constitution. Finally chapter 7 summarises the main conclusions of the thesis. 

 

The primary conclusions are that by the codification of Article 77(2) of the 

Constitution the legislative process of tax law has become more purposeful and 

targeted. However, the term retroactivity is not precise enough to describe the 

substantial limits which come within the scope of the article. It has a rather extensive 

scope and seems to apply to both direct and indirect retroactivity, provided other 

criteria are fulfilled. 
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er unnin sem meistaraprófsritgerð í lögfræði við Háskóla Íslands. Efni 

ritgerðarinnar er afturvirkni skattalaga, eins og nánar er afmarkað í inngangi hennar. 

Ritgerðin er unnin undir handleiðslu Braga Gunnarssonar, lögfræðings, og eru 

honum færðar kærar þakkir fyrir samtölin, yfirlesturinn og ánægjulegt samstarf. 

 

Þrátt fyrir að ég sé aðeins einn titlaður höfundur ritgerðarinnar var hún langt því frá 

unnin í tómarúmi. Foreldrar mínir, Margrét Baldvinsdóttir og Ingi Björnsson, hýstu mig 

og veittu mér ómetanlegan stuðning á lokametrunum. Samstarfsmenn mínir á BBA 

lögmannsstofu voru ávallt tilbúnir til hvatningar og styrkingar, með öllum mögulegum 

formerkjum. Stjórnendur BBA reyndust einstaklega liðlegir við að hliðra til fyrir mig 

vinnu til þess að ég gæti setið að skriftum. Sérstaklega þótti mér vænt um að finna 

fyrir smitandi áhuga þeirra Önnu Bjargar og Bjarneyjar Önnu á gangi mála. Öllu 

þessu fólki færi ég mínar allra bestu þakkir. 

 

Í tilefni af tímamótunum sem ritgerð þessi markar vil ég þakka þeim vopnabræðrum 

Oddi Ástráðssyni og Þorkeli Bjarnasyni fyrir samveruna, samfylgdina og samstarfið á 

undanförnum árum. Mér er til efs að vandaðri samnemendur fyrirfinnist. Þeir lögðust 

á árar með mér á lokasprettinum og þótti ekki tiltökumál. Þeim er ég þakklátur. 

 

Hansína Þóra, Gunnar Jónas, Patrekur Ingi og Magnea Margrét. Takk fyrir 

stuðninginn, takk fyrir þolinmæðina, takk fyrir aðstoðina. Takk fyrir að taka alltaf 

brosandi á móti mér þegar ég kom heim með drögin í farteskinu. Það tókst. 

 

Lögbergi, 5. maí 2017 

 

_______________________ 

Þorsteinn Ingason 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur mikil gerjun átt sér stað á sviði skattaréttar, sem raunar 

sér ekki ennþá fyrir endann á. Vegna þeirra þjóðfélagsaðstæðna sem hér sköpuðust 

bar brýna nauðsyn til að afla hinu opinbera tekna til að standa undir stórauknum 

útgjöldum. Blásið var lífi í gamla skatta, ef svo mætti að orði komast, nýir skattar voru 

kynntir til sögunnar og enn aðrir voru hækkaðir. Samhliða þessum væringum var 

kveðinn upp mikill fjöldi dóma og úrskurða sem telja má stefnumarkandi um ýmis 

atriði. Eins og eðlilegt er hefur nokkuð verið fjallað um framangreindar aðstæður, til 

viðbótar við aðra og almennari umfjöllun um skattarétt. Ritgerð þessi sprettur úr þeim 

frjóa jarðvegi. 

 Í 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 1  kemur fram 

stjórnskipunarregla sem jafnan er kölluð reglan um bann við afturvirkni skattalaga. 

Þessi regla er umfjöllunarefni ritgerðarinnar og af henni ber hún titil sinn. Ákvæði 2. 

mgr. 77. gr. stjskr. nýtur nokkurrar sérstöðu í stjórnskipulegu tilliti þar sem þetta er 

eina reglan sem berum orðum setur skattlagningarvaldinu efnisleg takmörk. 

Stjórnarskráin er að öðru leyti fremur stuttorð um álagningu skatta. 

 Óhætt er að fullyrða að þeirri reglu sem felst í 2. mgr. 77. gr. stjskr. hafi verið 

minni gaumur gefinn en ýmsum málefnum öðrum á sviði skattaréttar, að minnsta 

kosti í fræðilegri umfjöllun. Um ástæður þess er ekki gott að segja, en vera má að 

það stafi af því að reglan sé almennt talin fremur skýr og inntak hennar 

auðskiljanlegt. Slíkar vangaveltur verða látnar bíða að sinni, en við lestur 

ritgerðarinnar verður þess tilfinnanlega vart að tilvísunum til heimilda fer fækkandi 

þegar líða tekur á. Þessi staðreynd er einnig óneitanlega til þess fallin að hafa áhrif á 

efnistök og uppbyggingu ritgerðarinnar. Sem dæmi þurfti að taka afstöðu þess hvort 

leita ætti fanga í erlendum heimildum og gera eftir atvikum samanburð við erlendan 

rétt. Varð það ofan á að miða umfjöllunina eingöngu við íslenskan rétt í þessari 

atrennu. Í því sambandi var horft til þess að bæði réttargrundvöllur takmarkana við 

afturvirkni skattalaga og hugtakanotkunin sem slík eru mjög misjöfn á milli landa, 

meira að segja innan Norðurlandanna.2 Þannig liggur ekki ljóst fyrir að hvaða leyti 

                                            
1
 Hér eftir verður vísað til stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, með áorðnum breytingum, 

sem stjórnarskrárinnar eða með skammstöfuninni stjskr. 
2
 Sjá samantekt um mismunandi afstöðu milli ríkja til afturvirkrar skattlagningar í Retroactivity of tax 

legislation, bls. 163-424. 
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umfjöllun um erlendan rétt væri unnt að heimfæra með beinum hætti yfir á íslenskan 

rétt og slík samanburðarrannsókn hefði auðveldlega getað orðið því marki brennd að 

tæpa einungis á yfirborði umfjöllunarefnisins, enda var fyrirséð að umfjöllun um 

íslenskan rétt yrði nokkuð umfangsmikil ef viðunandi ætti að vera.  

 Markmið ritgerðar þessarar er að rannsaka inntak reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr., 

hvaða áhrif hún hefur á störf löggjafans og hvernig henni er beitt í dóma- og 

úrskurðarframkvæmd. Sjónum er einkum beint að þeirri aðferðafræði sem lögð er til 

grundvallar þegar leyst er úr því hvort skattlagningarheimild standist próf reglunnar. 

Til grundvallar rannsókninni liggja raunar allir dómar Hæstaréttar sem varða 2. mgr. 

77. gr. stjskr. með beinum hætti og mikilvægustu úrskurðir yfirskattanefndar þess 

efnis. Rannsóknin er unnin á grundvelli hinnar almennt viðurkenndu lögfræðilegu 

aðferðar og er fyrst og fremst ætlað að vera lýsandi um gildandi rétt. Dóma- og 

úrskurðarframkvæmd er skoðuð með gagnrýnum augum og á stöku stað eru dregnar 

ályktanir um atriði sem ef til vill mættu betur fara. 

 Uppbyggingu ritgerðarinnar er hagað með þeim hætti að í öðrum kafla er fjallað 

um hugtakið afturvirkni eins og það er notað í íslenskum rétti og hvaða takmarkanir 

standa afturvirkum lögum almennt séð í vegi. Í þriðja kafla er vikið að þeim 

stjórnskipulega ramma sem skattlagningarvaldinu er markaður, hvernig 

skattlagningarheimildir skuli úr garði gerðar, bæði að formi og efni, auk umfjöllunar 

um skatthugtakið sjálft. Í fjórða kafla er fjallað um 2. mgr. 77. gr. stjskr. og þær 

röksemdir sem búa henni að baki, sem og nánari skýringar við regluna eins og þær 

birtast í lögskýringargögnum. Fimmti kafli er helgaður afturvirkni skattalaga í 

réttarframkvæmd. Til að byrja með er vikið að því sem kalla mætti sögulega þróun 

reglunnar, sem rakin er til fyrri hluta síðustu aldar. Reifaðir eru nokkrir 

Hæstaréttardómar til marks um afstöðu réttarins til afturvirkrar skattlagningar auk 

þess sem vísað er til skrifa fræðimanna. Í öðrum hluta fimmta kafla er fjallað um 

réttarframkvæmdina frá árinu 1995 og síðar. Umfjölluninni er að meginstefnu til skipt í 

undirkafla eftir málefnasviði úrlausna. Leitast er við að fjalla ítarlega um dóma 

Hæstaréttar og valda úrskurði yfirskattanefndar, einkum og sér í lagi með áherslu á 

þær ákvörðunarástæður sem niðurstöður þeirra byggja á. Að lokinni reifun úrlausna 

eru helstu niðurstöður vanalega samandregnar, þær rýndar og bornar saman við 

aðrar úrlausnir ef ástæða þykir til. Í sjötta kafla er örstutt umfjöllun um viðhorf 2. mgr. 

77. gr. stjskr. gagnvart afturvirkri skattframkvæmd. Í sjöunda kafla eru ályktanir 
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dregnar af þeirri umfjöllun sem á undan hefur farið, einkum af umfjöllun í fjórða kafla. 

Í áttunda kafla er loks efni ritgerðarinnar dregið saman í stuttu máli. 

2 Hugtakið afturvirkni 

 Inngangur 2.1

Eins og hér að framan er rakið er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar afturvirkni 

skattalaga og áður en lengra er haldið verður til skýringarauka vikið nokkrum orðum 

að hugtakinu afturvirkni, eins og það birtist í fræðilegri umfjöllun og réttarframkvæmd. 

Segja má að í fræðilegri umfjöllun hafi hugtakið verið skilgreint með misjöfnum og 

misítarlegum hætti og hafa jafnvel mismunandi sjónarmið verið talin hafa átt við um 

skýringu og þýðingu þess eftir því á hvaða réttarsviði það birtist hverju sinni. 3 

Umfjöllun kaflans er skipt í undirkafla þannig að fyrst verður fjallað um í hvaða 

samhengi hugtakið hefur á annað borð þýðingu og því næst hvernig það hefur verið 

skilgreint. Í framhaldi af því er greint frá skiptingunni í beina og óbeina afturvirkni og 

loks tekin dæmi um notkun hugtaksins í íslenskri réttarframkvæmd. 

 Skilgreining hugtaksins 2.2

Þegar lög hafa verið sett kann það að vera álitaefni til hvaða atvika lögin taki. Fer það 

allt eftir atvikum hversu umfangsmikil álitamál sem að því lúta kunna að rísa hverju 

sinni. Stundum er aðstaðan sú að sett eru ný lög um efni sem engin lög hafa gilt um 

áður. Algengara er að ný lög leysi eldri af hólmi, eða einstök ákvæði þeirra. 

Ennfremur geta lög verið felld út gildi án þess að ný lög komi í staðinn.4 Í öllum 

þessum tilvikum breytast lög og í öllum tilvikum getur reynt á lagaskil, þ.e. hvaða lög 

verða talin gilda um það atvik sem hefur átt sér stað. Almenna reglan við setningu 

laga er að þau taki gildi, í þeim skilningi að þau bindi alla, frá og með deginum eftir að 

þau hafa verið birt, sbr. 27. gr. stjskr. og 8. gr. laga nr. 15/2005, um Stjórnartíðindi og 

Lögbirtingablað. Sú spurning sem hér er velt upp er hins vegar ekki hvenær lög 

teljast nákvæmlega hafa tekið gildi, heldur hvort og eftir atvikum þá að hvaða marki 

lögin gilda um atvik sem hafa átt sér stað að einhverju leyti eða öllu fyrir gildistöku 

                                            
3
 Guðmundur Vignir Jósefsson: „Gildistaka skattalagabreytinga“, bls. 13. 

4
 Út frá sjónarhóli viðfangsefnisins er ekki eðlismunur á þeim mismunandi tilvikum sem þarna er getið 

og verður því ekki gerður sérstakur greinarmunur þar á milli.  
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laganna, eða eiga rót sína að rekja til þess konar atvika.5 Í þessum efnum er því 

munur á gildistöku laga annars vegar og gildissviði þeirra hins vegar. Hugtakið 

afturvirkni laga vísar til aðstöðu af þessum meiði og er það skilgreint sem svo í 

Lögfræðiorðabók með skýringum: 

„Það að sett lög gildi fyrir tímann áður en þau voru sett.“6 

 Samkvæmt þessari einföldu skilgreiningu vísar afturvirkni til gildissviðs laga í tíma, 

ef svo mætti að orði komast, sem ásamt öðrum atriðum afmarkar gildissvið þeirra í 

heild. Lög teljast því afturvirk ef þau gilda um atvik sem áttu sér stað áður en lögin 

sjálf voru sett, og varðar hugtakið þannig með beinum hætti samband yngri laga við 

þau eldri. Þessi skilgreining fangar kjarna hugtaksins og lýsir vel en það hefur 

jafnframt verið notað í víðtækari merkingu. Prófessor Sigurður Líndal skilgreinir 

hugtakið nánar með svofelldum hætti í grein sinni Um lagaskil og afturvirkni laga: 

„Í víðtækasta skilningi telst regla afturvirk þegar hún með nýjum fyrirmælum raskar með 
beinum eða óbeinum hætti lögbundnu ferli eða ástandi sem til hefur stofnazt í gildistíð 
eldri laga.“7 

 Það er einkum tvennt í þessari skilgreiningu Sigurðar sem þarfnast nánari 

skýringa. Í fyrsta lagi að gerður er greinarmunur á hugtaksatriðinu ferli annars vegar 

og ástandi hins vegar. Sigurður lýsir þeim mun sem svo að með hinu virka ferli sé 

stofnað til þess ástands sem svo er ætlunin að haldist, en hið varanlega ástand, sem 

fylgir í kjölfarið, einkennist til frambúðar af stöðugleika. Sigurður nefnir gerð samnings 

og stofnun félags sem dæmi um hið virka ferli en samningssambandið sjálft og tilurð 

félagsins sem dæmi um hið varanlega ástand.8 Í öðru lagi er í skilgreiningunni greint 

á milli tvenns konar mismunandi tegunda afturvirkni, sem nú verður vikið að. 

 Bein og óbein afturvirkni 2.3

Eins og áður segir felst í framangreindri umfjöllun Sigurðar um hugtakið afturvirkni 

ráðagerð um að greina á milli tvenns konar tegunda afturvirkni, beinnar og óbeinnar 

afturvirkni. Til að varpa ljósi á þennan greinarmun leggur Sigurður út frá því að með 

beinni afturvirkni sé „átt við að nýtt ákvæði lagareglu taki berum orðum til þess sem 

                                            
5
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 317. 

6
 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 13. 

7
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23. 

8
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23-24. 
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gerst hefur og lokið er áður en hún gekk í gildi.“9 Fellur þessi afmörkun á beinni 

afturvirkni vel að skilgreiningunni í Lögfræðiorðabók með skýringum sem tekin er upp 

hér að framan, en þar er reyndar vísað til tímans frá því að lög „voru sett“, en ekki 

hvenær þau tóku gildi. Í frásögn Sigurðar felur óbein afturvirkni aftur á móti í sér 

vægari áhrif, með því að „[l]ög eru þá að formi til framvirk, en ná einnig til þess sem til 

var stofnað, meðan eldri lög giltu og varir enn þegar hin nýju lög leysa þau af 

hólmi.“10 Samkvæmt þessu hafa ný lög óbein afturvirk áhrif ef gildistaka þeirra raskar 

með einum eða öðrum hætti lögbundnu ferli eða ástandi sem til stofnaðist í gildistíð 

eldri laga.11 Þessa afmörkun á óbeinni afturvirkni verður að telja mjög rúma og hefur 

lagasetning iðulega í för með sér óbein afturvirk áhrif í þessum skilningi.12 

 Framangreindum greinarmun á beinni og óbeinni afturvirkni verður einna best lýst 

með dæmum. Um hið fyrrnefnda má vísa til lagasetningar sem á eftir að koma nánar 

við sögu. Ákvæði 1. mgr. 2. gr. laga nr. 128/1947, um dýrtíðarráðstafanir, var 

svohljóðandi: 

Á árinu 1948 skal leggja sérstakan skatt á eignarauka, sem orðið hefur á tímabilinu frá 
1. janúar 1940 til 31. desember 1947. 

 Þegar lögin tóku gildi, nánar tiltekið í desember 1947, hafði allur sá eignarauki 

sem skattleggja átti samkvæmt lögunum þegar orðið til, ef frá eru taldir síðustu dagar 

desembermánaðar, og var hann skattfrjáls sem slíkur allt það tímabil. Lögin voru af 

þeim ástæðum beint afturvirk, enda öll atvik sem máli skiptu liðin og álagningu skatta 

vegna áranna var til viðbótar lokið, fyrir utan álagningu vegna tekjuársins 1947. Til 

samanburðar má nefna einfalt dæmi um lagasetningu sem myndi hafa óbein afturvirk 

áhrif. Ef 8. tölul. 31. gr. tsl., um heimild til að draga frá eftirstöðvar rekstrartapa 

                                            
9
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 27-28. 

10
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 28. 

11
 Ekki er alveg ljóst hvort í umfjöllun Sigurðar felist að leggja beri alfarið að jöfnu það sem áður er 

fjallað um og hann kallar hið virka ferli og varanlega ástand annars vegar og beina og óbeina 
afturvirkni hins vegar, eða hvort hann styðjist við hið fyrrnefnda einungis til að lýsa þeirri 
leiðbeiningarreglu sem hann varpar fram og orðar á þá leið að virkni verjist nýmælum en hið varanlega 
ástand lúti þeim. Á sviði skattaréttar virðist ekki vera sérstök ástæða til þess að fjalla nánar um muninn 
á hinu virka ferli samanborið við hið varanlega ástand, þar sem munurinn þar á milli er oft ekki jafn 
greinilegur og í þeim tilvikum sem áður hafa verið nefnd í dæmaskyni. 
12

 Það athugist að í þessu orðalagi felst engin afstaða til þess hvort æskilegt eða óæskilegt sé að lög 
hafi óbein afturvirk áhrif í þessum skilningi. Af þessari rúmu afmörkun á hugtakinu leiðir hins vegar, 
eins og að nokkru hefur verið vikið að áður, að afturvirk áhrif lagasetningar geta verið mjög 
mismunandi að efni til og umfangi. Í þessu sambandi er einnig rétt að geta þess að það getur í 
einhverjum tilvikum verið ástæða lagasetningar að hafa óbein afturvirk áhrif gagnvart aðstæðum sem 
skapast hafa í þjóðfélaginu. 
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síðustu tíu ára frá tekjum af atvinnurekstri, yrði alfarið felldur úr gildi með lögum sem 

tækju gildi frá og með tekjuárinu sem hæfist þann 1. janúar 2018 myndi það ekki 

berum orðum hafa nein áhrif á skattskil rekstraraðila fram til þess tíma. Slík 

lagabreyting myndi þannig ekki berum orðum taka til atvika sem þegar væru liðin og 

væri því ekki beint afturvirk í þessum skilningi. Lögin væru því að formi til framvirk en 

hin óbeinu afturvirku áhrif yrðu þau að rekstraraðilar gætu ekki til frambúðar dregið 

frá tekjum sínum það tap sem orðið hafði af rekstrinum fram til þess tíma og þeir gert 

ráð fyrir að geta nýtt í þeim tilgangi. Hið sama ætti við, að breyttu breytanda, ef 

lagabreytingin lyti að því að stytta tímabilið sem nýta mætti í þessum tilgangi, til 

dæmis úr tíu árum í fimm. Hin óbeinu afturvirku áhrif eru þannig lævísari, ef svo 

mætti að orði komast, eða vægari eins og Sigurður Líndal orðar það. 

 Aðgreining á milli beinnar og óbeinnar afturvirkni, með sambærilegum hætti og 

hér er gert, þekkist víða. Sem dæmi má nefna að í dönskum rétti er greint á milli 

„ægte tilbagevirkende kraft“ og „uægte tilbagevirkende kraft“ og á milli „echte 

Rückwirkung“ og „uechte Rückwirkung“ í þýskum rétti. Aðgreining þessi hefur sætt 

nokkurri gagnrýni og hefur verið bent á að hún sé ekki alls kostar skýr.13 Óhætt er að 

taka undir þá gagnrýni. 

 Skattaréttur og álagning skatta horfir með nokkuð sérstökum hætti við gagnvart 

afturvirkni og afturvirkum áhrifum, en eins og áður segir getur afstaðan verið 

mismunandi á milli réttarsviða. Í því sambandi hefur því meðal annars verið haldið 

fram að skattalög geti í eðli sínu ekki verið afturvirk í eiginlegum skilningi, eins og 

eftirfarandi ummæli Lon L. Fuller bera skýrlega með sér: 

“Contrast with the ex post facto criminal statute a tax law first enacted, let us say, in 
1963 imposing a tax on financial gains realized in 1960 at a time when such gains were 
not yet subject to tax. Such a statute may be grossly unjust, but it cannot be said that it 
is, strictly speaking, retroactive. To be sure, it bases the amount of the tax on 
something that happened in the past. But the only act it requires of its addressee is a 
very simple one, namely, that he pay the tax demanded. This requirement operates 
prospectively. We do not, in other words, enact tax laws today that order a man to have 
paid taxes yesterday, though we may pass today a tax law that determines the levy to 
be imposed on the basis of events occurring in the past.”14 

                                            
13

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 27. Hin erlendu hugtök um beina og óbeina 
afturvirkni eru tekin upp úr umfjöllun Sigurðar. 
14

 Lon L. Fuller, The morality of law, bls. 59. „Í andstöðu við það sem gildir þegar refsilög verka aftur 
fyrir sig geta skattalög, sem taka sem dæmi gildi árið 1963, lagt skatt á fjármagnshagnað sem féll til á 
árinu 1960 þegar slíkur hagnaður var enn ekki skattskyldur. Slík regla kann að vera verulega óréttlát, 
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 Í þessum orðum Fuller felst að skilja beri á milli álagningar skatta annars vegar, 

sem alltaf horfir fram á við, og myndunar skattstofnsins hins vegar, sem þess vegna 

gæti hafa gerst löngu fyrir setningu laganna. Áhersla Fuller er á þá háttsemi sem 

lögin krefjast af borgurunum, sem í tilviki skattalaga er einungis um greiðslu skatta 

samkvæmt álagningu. Af fyrrgreindri umfjöllun um hugtakið afturvirkni og hérlendri 

réttarframkvæmd að öðru leyti má hins vegar ljóst vera að lagður hefur verið rýmri 

skilningur í hugtakið og hefur það verið talið eiga með sama hætti við um skattalög 

sem önnur lög. Skattalög hafa þannig verið talin afturvirk í þeim skilningi að réttaráhrif 

þeirra, hin eiginlega álagning skatta, miðist við atvik sem hafa þegar átt sér stað og 

eftir atvikum staðreyndir sem til voru orðnar fyrir gildistöku laganna.15  

 Þessi samanburður á mismunandi sjónarmiðum um eðli afturvirkni á sviði 

skattaréttar er allrar athygli verður. Í raun er um að ræða tvö mismunandi tímamörk 

sem hafa þarf í huga, annars vegar það tímamark eða tímabil sem skattstofninn tekur 

mið af og hins vegar þegar álagning skattsins fer fram. Ef lögð er mikil áhersla á 

síðara tímamarkið mætti segja að skattalög gætu ekki verið afturvirk í eiginlegum 

skilningi, að minnsta kosti ekki nema þá óbeint, þ.e. lögin væru formlega framvirk en 

næðu einnig til þess sem stofnað hefði verið til í gildistíð eldri laga, jafnvel þótt 

beinlínis væri mælt fyrir um álagningu skatta vegna atvika sem lokið væri að fullu. 

Með sama hætti væri erfitt að skilgreina ákveðin neðri mörk afturvirkra áhrifa með 

nytsamlegum hætti ef lögð er mikil áhersla á fyrrnefnda tímamarkið, enda myndi 

meginþorri skattalaga teljast hafa einhver afturvirk áhrif í þeim skilningi og með 

hliðsjón af skilgreiningu Sigurðar Líndal. Í báðum tilvikum mætti spyrja hvaða gagn 

væri að slíkum skilgreiningum, í hvora áttina sem er, sem ýmist útiloka að skattalög 

geti haft afturvirk áhrif eða leiða til þeirrar skoðunar að vel flest skattalög myndu hafa 

slík áhrif.16 

                                                                                                                                        

en ekki er hægt að segja að hún sé í strangasta skilningi afturvirk. Vissulega miðar skattfjárhæðin við 
eitthvað sem gerðist í fortíðinni. En eina athöfnin sem reglan krefst af þeim sem hún beinist gegn er í 
raun afar einföld; að greiða skattinn sem krafist er. Þessi krafa er framvirk. Með öðrum orðum setjum 
við ekki skattareglu í dag sem fyrirskipar nokkrum manni að hann hafi átt að greiða skatta í gær, þó að 
við kunnum að setja skattareglu í dag sem ákvarðar álagningu sem miðar við atvik sem gerðust í 
fortíðinni.“ (Þýðing höfundar). 
15

 Guðmundur Vignir Jósefsson: „Gildistaka skattalagabreytinga“, bls. 14. 
16

 Í öllu falli myndi það ekki gagnast sem útgangspunktur við umfjöllun um takmarkanir við afturvirkri 
lagasetningu því þá væru afturvirk áhrif annað hvort ekki til staðar eða yfirleitt fyrir hendi og yrði í 
báðum tilvikum að styðjast við annan mælikvarða. 
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 Í eftirfarandi umfjöllun verður að meginstefnu til stuðst við framangreinda 

skilgreiningu Sigurðar Líndal á hugtakinu afturvirkni, þar með talið varðandi 

aðgreininguna í beina og óbeina afturvirkni. Hér verður þó að gera þann fyrirvara að í 

skilgreiningunni er sérstaklega tekið fram að hún varði afturvirkni í sínum víðtækasta 

skilningi og svo hitt að mörkin á milli beinnar og óbeinnar afturvirkni eru ef til vill ekki 

sérstaklega skýr. Því til viðbótar er hugtakið afturvirkni ekki nefnt berum orðum í 2. 

mgr. 77. gr. stjskr., sem þó er vanalega vísað til sem reglunnar um bann við 

afturvirkni skattalaga, og það er því ekki skilgreining hugtaksins sem hefur mesta 

þýðingu við umfjöllun um greinina heldur túlkun á orðalagi og efnisinntaki hennar. 

Það er því ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að hver þau lög, sem samkvæmt 

skilgreiningunni myndu teljast afturvirk í þeim skilningi, falli undir orðalag 

greinarinnar. 17  Af framangreindum ástæðum leiðir einnig að hætta er á að 

misskilnings geti gætt um hvort tveggja, bæði inntak reglunnar í 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

og hugtakið afturvirkni, ef ekki er gætt nægjanlega að orðavali og notkun hugtaka. 

Nánar tiltekið er aðstaðan sem hér er átt við sú að ný skattalög geta eftir atvikum 

verið afturvirk samkvæmt skilgreiningu, án þess að brjóta með neinum hætti í bága 

við 2. mgr. 77. gr. stjskr. Sama hætta væri fyrir hendi ef eingöngu væri stuðst við 

þrengri skilgreiningu hugtaksins, sem svarar til beinnar afturvirkni, þó þannig að þá 

gætu lög eftir atvikum talist brjóta í bága við ákvæði greinarinnar án þess að teljast 

afturvirk samkvæmt skilgreiningu. Að þessu verður nánar vikið hér síðar, en afleiðing 

þessa er sú að ekki er hægt að leggja til grundvallar að full samsvörun sé á milli 

reglunnar í 2. mgr. 77. gr. stjskr. og hugtaksins afturvirkni. 

 Afturvirkni í íslenskri réttarframkvæmd 2.4

Stjórnarskráin hefur ekki að geyma almenna reglu um takmarkanir við afturvirkri 

lagasetningu. Einungis er mælt fyrir um bann við afturvirkni á einstökum réttarsviðum 

í tveimur greinum, annars vegar með banni við afturvirkni refsilaga í 1. mgr. 69. gr. 

stjskr. og hins vegar áðurnefnda 2. mgr. 77. gr. stjskr. um bann við afturvirkni 

skattalaga. Ekki er að sjá að þeirri spurningu hafi verið velt upp hvort gagnálykta 

                                            
17

 Ekki er útilokað að þessi greinarmunur hafi víðtækari skírskotun. Nokkur fjöldi dóma varða notkun 
hugtaksins afturvirkni á öðrum réttarsviðum en skattarétti, s.s. á sviði eignarréttar, réttarfars o.fl. 
Þannig geta hinar ýmsu réttarreglur sem takmarka afturvirka lagasetningu haft þrengra gildissvið en 
sjálft hugtakið afturvirkni. Slík rannsókn fellur þú utan umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar. 
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megi frá þessum tveimur ákvæðum á þann veg að afturvirkni laga teljist jafnan heimil 

í öðrum tilvikum en þar sem hún er beinlínis bönnuð. Af öðrum stjórnarskrárákvæðum 

yrði almennt bann við afturvirkni einna helst leidd af 27. gr. stjskr. sem mælir fyrir um 

að birta skuli lög. Sú regla byggir að meginstefnu til á sömu og svipuðum röksemdum 

og haldið hefur verið á lofti fyrir framvirkni laga, og eru tengslin því rík, en hefur ekki 

verið skýrð á þann veg hingað til. 

 Afstöðu stjórnarskrárinnar gagnvart afturvirkri lagasetningu er lýst með almennum 

hætti í sératkvæði í Hrd. 1984, bls. 560: 

„Það er lögskýringarregla, að nýjum lögum verði ekki beitt afturvirkt 
þjóðfélagsþegnunum til óhagræðis, ef lögin mæla ekki fyrir um annað. Í stjórnarskrá nr. 
33/1944 hafa hins vegar ekki verið tekin ákvæði, sem almennt banni afturvirka 
lagasetningu, svo sem dæmi eru til í stjórnskipunarrétti annarra ríkja. Lagaákvæði, sem 
ótvírætt og afdráttarlaust lýsa sig afturvirk, verða því ekki virt að vettugi af dómstólum 
vegna þess, að almenna löggjafann bresti til þess vald samkvæmt stjórnskipunarlögum 
að kveða á um afturvirkni laga, sem hann setur. Verður sýknukrafa stefnda því ekki 
heldur tekin til greina á þeim grundvelli, að heimild sú, sem sveitarstjórnum er veitt í 4. 
grein laga nr. 51/1974, sbr. 1. grein laga nr. 31/1975, til að innheimta gjald samkvæmt 
3. grein laganna fái ekki staðist vegna stjórnarskrárbundins banns við afturvirkni laga.“ 

 Samkvæmt þessu verður lögum ekki beitt með afturvirkum hætti nema þau mæli 

berum orðum fyrir um það sjálf og má það heita rótgróin lögskýringarregla.18 Þegar 

þeim stjórnarskrárákvæðum sem mæla beinlínis fyrir um takmarkanir við afturvirkri 

lagasetningu sleppir stendur stjórnarskráin slíkri lagasetningu almennt séð ekki í vegi. 

Það verður því að ganga út frá því, svona formlega séð, að lög sem berum orðum 

lýsa sig afturvirk fái staðist, nema annað komi til. Af því leiðir að það verður að taka 

það til sérstakrar skoðunar hverju sinni hvort og þá að hvaða marki slíkar takmarkanir 

eigi við. Í því felst einnig að fyrir dómstólum hafa takmarkanir við afturvirkri 

lagasetningu fyrst og fremst komið til skoðunar í tengslum við hin ýmsu 

stjórnarskrárákvæði sem tryggja borgurunum tiltekin réttindi. Sigurður Líndal bendir á 

að samhliða aukinni áherslu á mannréttindi í íslenskri réttarframkvæmd hafi viðhorf 

gagnvart afturvirkri lagasetningu breyst. Telur hann að beint afturvirk lög, sem íþyngja 

borgurunum, fái almennt ekki staðist og undantekningum frá því ætti að reisa rammar 

skorður. Óhætt er að taka undir þessa skoðun Sigurðar. Það er hins vegar ekkert 

sem mælir sérstaklega á móti afturvirkum lögum sem eru ívilnandi fyrir borgarana, að 

                                            
18

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 323. 
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því gefnu að jafnræðis sé gætt þeirra í millum auk annarra málefnalegra 

sjónarmiða.19 

 Hér verður þó að hafa í huga að framangreind umfjöllun á einkum við um beint 

afturvirk lög. Afstaðan til óbeinna afturvirkra áhrifa er ívið flóknari og þar af leiðandi 

erfiðara að setja fram almenna leiðbeiningarreglu. Helgast það bæði af því að hin 

óbeinu áhrif geta verið mjög mismunandi að umfangi og kunna að snerta ýmsar 

tegundir hagsmuna, sem njóta mismunandi réttarverndar samkvæmt stjórnarskrá. 

Þessu til viðbótar, og horfir það ekki til bóta í þeim efnum, er það ekki ávallt skýrt af 

forsendum dóma í málum af þessum toga hvort niðurstaðan ráðist af greiningu á því 

hvort lagaákvæði hafi raunar óbein afturvirk áhrif eða þá hvort þau óbeinu áhrif sem 

eru til staðar séu ekki nógu viðurhlutamikil eða réttlætist eftir atvikum af öðrum 

ástæðum. Það er með öðrum orðum ekki ljóst hversu rúman skilning á hugtakinu 

afturvirkni dómstólar hafa lagt til grundvallar við úrlausn mála. Þetta má vel sjá af 

samanburði á tveimur dómum Hæstaréttar: 

Hrd. 28. október 2011 (340/2011) 
Í málinu var deilt um stjórnskipulegt gildi laga nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar 
úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., en með lögunum var 
stöðu krafna í réttindaröð við slitameðferð fjármálafyrirtækja breytt með afdrifaríkum 
hætti fyrir kröfuhafa. Sóknaraðilar málsins, sem voru kröfuhafar við slitameðferð 
bankans L hf., héldu því meðal annars fram að með lögunum hefðu stjórnarskrárvarin 
eignarréttindi þeirra verið skert með afturvirkum hætti og vísuðu einnig til jafnræðisreglu 
í þeim efnum. Um þá málsástæðu segir orðrétt í dómnum: „Sóknaraðilar halda einnig 
fram að með lögum nr. 125/2008 hafi réttindi þeirra verið skert með afturvirkum hætti, 
sem ekki fái staðist í ljósi áðurnefndra ákvæða stjórnarskrár og fjölþjóðlegra samninga. 
Að framan var getið margvíslegra breytinga á lögum um röðun krafna eftir rétthæð sem 
skyldi gilda við skipti upp frá því. Með lögum nr. 125/2008 var mælt fyrir um réttindaröð 
krafna á hendur fjármálafyrirtækjum, sem tekin yrðu til slita eftir gildistöku laganna. Með 
þeim var ekki mælt fyrir um nýja skipan við slit sem þegar væru hafin eða lokið. 
Málsástæðu sóknaraðila, sem að þessu lýtur, er samkvæmt því hafnað.“ Í beinu 
framhaldi af þessari niðurstöðu segir hins vegar: „Lög nr. 125/2008 taka samkvæmt 
efni sínu til allra fjármálafyrirtækja, en við setningu laganna voru miklar líkur á 
greiðsluþroti þriggja viðskiptabanka. Fram er komið í málinu að lýstar kröfur við slit 
þessara banka séu hátt í 50.000 talsins, þar af um 12.000 við slit varnaraðilans 
Landsbanka Íslands hf., en ekki liggur nánar fyrir hve stór hluti þeirra allra hafi stöðu í 
réttindaröð samkvæmt 113. gr. laga nr. 21/1991. Þá er fram komið að líkur standi til að 
meira fáist upp í almennar kröfur við slit annarra banka en varnaraðilans Landsbanka 
Íslands hf. Lögin voru ekki sett til að gilda tímabundið heldur fela þau í sér nýja skipan 
til frambúðar. Verður samkvæmt þessu að leggja til grundvallar að með lögunum hafi 
verið ákveðið með almennum hætti hvernig skipað skuli réttindaröð krafna við slit 
fjármálafyrirtækja, sem getur raskað réttindum mjög margra kröfuhafa íslenskra 
fjármálafyrirtækja en ekki sóknaraðila einna.“ 
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 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 28-29. 
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Hrd. 25. nóvember 2010 (274/2010) 
Atvik máls voru að B og C gengust þann 6. mars 2006 í sjálfskuldarábyrgð vegna 
skuldabréfs útgefnu af A, þann sama dag. A lenti í greiðsluerfiðleikum og var henni 
með úrskurði héraðsdóms þann 13. maí 2009 veitt heimild til greiðsluaðlögunar. Með 
úrskurði héraðsdóms þann 15. september 2009 var nauðasamningur hennar, þar sem 
kveðið var á um algjöra eftirgjöf samningskrafna, staðfestur með úrskurði. Samkvæmt 
3. mgr. 9. gr. laga nr. 32/2009, um ábyrgðarmenn, sem tóku gildi þann 4. apríl 2009, 
skyldi nauðasamningur til greiðsluaðlögunar sem kvæði á um lækkun kröfu á hendur 
skuldara hafa sömu áhrif gagnvart ábyrgðarmanni. Í 12. gr. laganna var sérstaklega 
kveðið á um að þau giltu að meginstefnu til um ábyrgðir sem stofnað hefði verið til fyrir 
gildistöku laganna, þ.m.t. áðurnefnd 3. mgr. 9. gr. þeirra. Í málinu hélt kröfuhafinn S, 
sparisjóður, því fram að síðastgreint lagaákvæði stæðist ekki gagnvart 1. mgr. 72. gr. 
stjskr. og byggði mál sitt meðal annars á sjónarmiðum um afturvirkni. Í dómi 
Hæstaréttar segir: „Með 3. mgr. 9. gr. laga nr. 32/2009, sbr. 12. gr. laganna, var kveðið 
á um brottfall ábyrgða, sem til hafði verið stofnað fyrir gildistöku þeirra, án tillits til þess 
hver greiðslugeta ábyrgðarmanna væri. Verður með vísan til forsendna héraðsdóms 
staðfest sú niðurstaða hans að kröfuréttur stefnda á hendur áfrýjendum sem 
sjálfskuldarábyrgðarmönnum skuldabréfsins njóti verndar 72. gr. stjórnarskrár og að 
þau réttindi verði ekki skert án bóta með afturvirkri íþyngjandi löggjöf á þann hátt sem 
að framan var lýst.“20 

 Í hinum fyrrnefnda dómi er fyrst vísað til þess að með lögum nr. 125/2008 hefði 

verið mælt fyrir um nýja réttindaröð krafna við slitameðferð sem hæfist eftir gildistöku 

laganna en ekki við slitameðferð sem þegar væri hafin eða lokið. Þegar af þeim 

ástæðum virðist málsástæðum byggðum á sjónarmiðum um afturvirkni fortakslaust 

hafa verið hafnað. Í beinu framhaldi er það hins vegar rakið hvernig jafnræðis hafi 

verið gætt við lagasetninguna að því er virðist í þeim tilgangi að réttlæta þá staðreynd 

að lögin gætu „raskað réttindum mjög margra kröfuhafa“, sem samkvæmt 

skilgreiningunni hér að framan eru óbein afturvirk áhrif. Ætla má að sá rökstuðningur 

sem felst í síðar tilvitnuðu orðalagi Hæstaréttar hefði verið óþarfur ef rétturinn hefði 

raunverulega litið svo á að lagasetningin hefði engin afturvirk áhrif í för með sér, eins 

og ráða má af fyrri hluta forsendnanna.21 Í síðarnefnda dómnum er aftur á móti fullyrt 

                                            
20

 Í forsendum héraðsdóms, sem staðfestar voru með dómi Hæstaréttar, segir um þennan þátt 
málsins: „Fyrir gildistöku laga nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn átti stefnandi lögmæta kröfu á hendur 
stefndu sem þann 6. mars 2006 höfðu tekist á hendur sjálfskuldarábyrgð vegna margnefnds 
skuldabréfs. Við gildistöku laganna 4. apríl 2009 fólu ákvæði 3. mgr. 9. gr., sbr. 12. gr. laganna í sér að 
sjálfskuldarábyrgð stefndu féll niður.“ Miðað við röð atvika málsins í tíma og efni laganna er fullyrðing 
héraðsdóms í niðurlagi tilvitnaðs orðalags ekki alls kostar nákvæm. Krafan á hendur 
ábyrgðarmönnunum féll ekki niður þann 4. apríl 2009 við setningu laganna, heldur hafði staðfesting 
nauðasamnings skuldara þann 15. september 2009 þau áhrif í för með sér. 
21

 Til samanburðar segir í minnihlutaatkvæði eins dómara réttarins: „Lagasetning sem hefur slík 
sérgreind markmið sem hér um ræðir, og gerbreytir réttarstöðu þeirra sem í hlut eiga, hefur í reynd 
afturvirk áhrif til skerðingar á eignarréttindum sem njóta verndar 72. gr. stjórnarskrár. Hún verður að 
mínum dómi ekki réttlætt með því að almenni löggjafinn geti að jafnaði sett lagareglur um forgangsröð 
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að sú lagasetning sem þar er nánar lýst hefði haft í för með sér afturvirk áhrif. Þegar 

nánar er að gáð kemur þó í ljós að um nokkuð sambærileg tilvik var að ræða. Þannig 

var í báðum málunum deilt um lagasetningu er varðaði skuldaskil og í hvorugu þeirra 

hafði lagasetningin áhrif á úrræði sem þegar voru hafin eða þeim lokið. Í báðum 

tilvikum giltu hin nýju lög jafnt um kröfur sem stofnast höfðu fyrir gildistöku laganna og 

síðar og sem verndar 72. gr. stjskr. Jafnframt höfðu lögin í báðum tilvikum umtalsverð 

áhrif á möguleika kröfuhafa við fullnustu krafna sinna. Efnislega voru þau áhrif hin 

sömu, eða gátu verið það, enda var á þeim tíma sem fyrrnefnda málið var til 

úrlausnar ekki gert ráð fyrir því að almennir kröfuhafar L banka fengju neitt greitt upp í 

kröfur sínar, fyrst og fremst vegna hinnar umþrættu lagasetningar. Loks var 

lagasetningin í báðum tilvikum almenn og átti að gilda til frambúðar. Í báðum tilvikum 

var því um að ræða formlega framvirk lög sem höfðu óbein afturvirk áhrif sem voru 

íþyngjandi í garð tiltekinna kröfuhafa. Eini efnislegi munurinn var á því hver 

auðgaðist, ef svo mætti að orði komast, á lagabreytingunni, sem í fyrra tilvikinu voru 

kröfuhafar sem áttu kröfur þær sem voru gerðar að forgangskröfum og í því síðara 

þeir sem gengist höfðu í ábyrgð fyrir skuldara. Að þessu gættu mætti ætla að 

aðferðafræði dómstóla við leysa úr málunum með tilliti til afturvirkra áhrifa laganna 

ætti að vera sú sama eða sambærileg. Svo virðist hins vegar ekki vera, hvorki að því 

er varðar tæknilega greiningu á því hvort lögin hafi haft afturvirk áhrif og í hverju þau 

hafi þá falist, né heldur að því er varðar spurninguna um hvort þau áhrif væru réttlætt 

af öðrum ástæðum.22 

3 Skattlagningarvaldið og takmarkanir þess 

 Inngangur 3.1

Skattlagning eða skattheimta er önnur af tveimur megintekjuöflunarleiðum hins 

opinbera, ríkisvaldsins, til þess að standa undir kostnaði af þeirri starfsemi sem það 

innir af hendi og þeirri þjónustu sem það lætur borgurum í té.23 Í stjórnarskránni eru 

                                                                                                                                        

krafna við gjaldþrot sem gilda skuli til framtíðar.“ 
22

 Hitt er svo annað mál að jafnræðisregla stjórnarskrár og hin stjórnskipulega meðalhófsregla, annað 
hvort sjálfstætt eða sem efnisþáttur í eignarréttarákvæði stjórnarskrár, gætu horft með mismunandi 
hætti við gagnvart þeim lagabreytingum sem deilt var um í málunum. Hér er einungis á það bent að ef 
til vill var minni munur á afturvirkum áhrifum þeirra en ætla mætti af lestri forsendna Hæstaréttar. 
23

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 479. 
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tvær greinar sem berum orðum fjalla um skattlagningarvaldið og skattheimtu, annars 

vegar 40. gr. stjskr. og hins vegar 77. gr. stjskr., en önnur ákvæði hennar geta einnig 

haft áhrif í þá veru. Í þessum kafla verður fyrst vikið að þeim reglum sem kalla má 

grundvallarreglur skattaréttar, en þær mæla fyrir um með hvaða hætti skattar skulu á 

lagðir og af þeim leiða einnig efnislegar takmarkanir sem skattlagningarvaldið sætir. 

Síðari umfjöllun um efni 2. mgr. 77. stjskr. fer því fram í því samhengi sem í þessum 

kafla er rakið. 

 Skattlagningarvaldið og lagaáskilnaðarregla 3.2

Í 1. málsl. 40. gr. stjskr. segir að engan skatt megi á leggja, breyta né taka af nema 

með lögum og í 1. málsl. 1. mgr. 77. gr. stjskr. segir að skattamálum skuli skipað með 

lögum. Í þessu felst annars vegar að skattlagningarvaldið, sem hluti 

fjárstjórnarvaldsins, er falið löggjafanum, Alþingi, og hins vegar birtist í þessum 

ákvæðum lagaáskilnaðarregla sem í felst að öll skattlagning verði að eiga sér stoð í 

settum lögum.24 Í þessu sambandi er rétt að geta þess, og um það er einhugur meðal 

fræðimanna, að ekki má leggja á skatta eingöngu samkvæmt heimild í fjárlögum.25 

Þessu til viðbótar er 2. málsl. 1. mgr. 77. gr. stjskr. kveðið á um að ekki megi fela 

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

Síðastnefndur málsliður var tekinn upp í stjórnarskrá árið 1995, sbr. 1. mgr. 15. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, en til þess tíma hafði það tíðkast að framselja 

stjórnvöldum vald til slíkra ákvarðana í nokkrum mæli. 

 Um þær kröfur til skattlagningarheimilda sem leiða beint af þessum 

stjórnarskrárákvæðum var nánar fjallað í eftirfarandi Hæstaréttardómi, þar sem deilt 

var um álagningu gjalds vegna eftirlits með slátrun alifugla: 

Hrd. 3. nóvember 2011 (705/2010) 
Í málinu krafðist M endurgreiðslu á hluta þess gjalds sem honum hafði verið gert að 
greiða vegna heilbrigðiseftirlits með slátrun á alifuglum á árunum 2005 til 2008. 
Gjaldtakan studdist við heimild í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 96/1997, um eldi og heilbrigði 
sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum. Í ákvæðinu 
kom fram að gjald fyrir eftirlit með slátrun alifugla miðaðist við raunkostnað og að það 
skyldi vera 6,50 kr. á hvert kíló. Undir rekstri málsins var upplýst að raunkostnaður við 
eftirlit með slátrun alifugla nam nokkru lægri fjárhæð en 6,50 kr. á kíló og M krafðist 
þess mismunar sér til handa. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: „Í 2. mgr. 11. gr. laga 
nr. 96/1997, eins og ákvæðið hljóðaði á þessum tíma, var tilgreint hverjir væru 

                                            
24

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 490. 
25

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, 2. útg., bls. 328. 
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gjaldskyldir samkvæmt ákvæðinu, við hvað gjaldið skyldi miðast og hver væri fjárhæð 
þess. Í lögum voru því greind öll þau meginatriði sem þarf til þess að ákvæðið væri 
fullgild heimild til skattlagningar samkvæmt 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar og var 
stjórnvöldum ekki falin ákvörðun um nein meginatriði skattheimtunnar. Bar því enga 
lagalega nauðsyn til þess að samræmi væri milli gjaldsins og kostnaðar við eftirlitið, 
eins og þörf hefði verið á ef um þjónustugjald hefði verið að ræða.“ 

 Eins og þarna kemur fram verður að taka afstöðu til þess í lögum hverjir skuli vera 

skattskyldir, hver skattstofninn eigi að vera og svo fjárhæð skattsins eða hlutfall hans 

til þess að uppfyllt séu skilyrði 40. og 1. mgr. 77. gr. stjskr. Þar að auki mega lög ekki 

fela stjórnvöldum vald til að taka ákvarðanir um þau atriði.26 

 Framangreindar reglur stjórnarskrárinnar fjalla fyrst og fremst um það hvernig 

skattlagningarheimildir skuli formlega vera úr garði gerðar, með áskilnaði um stoð í 

settum lögum, en setja skattlagningarvaldinu ekki berum orðum efnisleg mörk. Þó 

hefur verið talið að í lagaáskilnaðarreglunni felist einnig krafa um að 

skattlagningarheimildir skuli vera skýrar og ótvíræðar, eins og á reyndar almennt við 

um þær lagaheimildir sem íþyngja borgurunum eða leggja á þá byrðar,27 en ekki er 

ástæða til að fjalla nánar um skýrleikakröfuna né túlkun skattalaga hér. 

 Takmarkanir skattlagningarvaldsins og skatthugtakið 3.3

Þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem setja skattlagningarvaldinu efnisleg mörk, ásamt 

skatthugtakinu sjálfu sem síðar verður vikið að, eru fyrst og fremst 1. mgr. 72. stjskr., 

um friðhelgi eignarréttar, og jafnræðisregla 65. gr. stjskr., sbr. eftirfarandi ummæli úr 

Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013): 

„Með framangreindum fyrirmælum stjórnarskrárinnar [1. mgr. 72. gr. og 65. gr.] er valdi 
löggjafans til skattlagningar takmörk sett. Í því felst að leggja ber skatta á eftir 
almennum efnislegum mælikvarða þar sem gæta verður jafnræðis gagnvart 
skattborgurunum eftir því sem unnt er. Séu þau grundvallarsjónarmið virt hafa 
dómstólar játað löggjafanum verulegu svigrúmi til að ákveða hvernig skattlagningu skuli 
háttað í einstökum atriðum.“ (Innskot höfundar.) 

 Samkvæmt þessu sætir skattlagningarvaldið tvenns konar efnislegum 

takmörkunum, annars vegar að skattar séu lagðir á samkvæmt almennum efnislegum 

mælikvarða og hins vegar að gæta þurfi ákveðins jafnræðis í þeim efnum. Við nánari 

                                            
26

 Frá þessu er sú eina undantekning að með stoð í 78. gr. stjskr. má fela sveitarfélögum að ákveða 
hvort og þá hvernig þau nýta þá tekjustofna sem að lögum undir þau heyra, a.m.k. upp að vissu marki. 
Sjá Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, 2. útg., bls. 322. 
27

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19. 
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afmörkun á því hvað þessar takmarkanir fela í sér verður þó að gefa því sérstakan 

gaum sem segir í niðurlagi tilvitnaðra forsendna Hæstaréttar um að séu þessi 

grundvallarsjónarmið, sem svo eru kölluð, virt njóti löggjafinn verulegs svigrúms til að 

ákveða hvernig skattlagningu skuli nánar háttað. Reyndin er nefnilega sú að í 

fjöldamörgum dómsmálum hefur verið byggt á því að farið hafi verið út fyrir þessi 

takmörk skattlagningarvaldsins en á það hefur ekki verið fallist nema í einstaka 

tilvikum.28 

 Tengsl hins almenna efnislega mælikvarða og kröfunnar um jafnræði við 

álagningu skatta eru svo náin að ekki verður skilið þar á milli. Skattlagning sem virti 

ekki kröfu um jafnræði myndi þannig sjaldnast standast próf hins almenna og 

efnislega mælikvarða.29 Af þessum skilyrðum, sem skattlagningarheimildir verða að 

uppfylla, leiðir einkum að ekki má skattleggja einstaka skattaðila, eða hópa þeirra, 

umfram aðra sem eru í sambærilegri stöðu. Í þessu sambandi er það ekki fjöldi 

skattaðila sem sker úr, heldur það hvort skattlagningarheimild sé almennt orðuð og 

myndi taka til allra í sambærilegri stöðu væri þeim á annað borð til að dreifa. Þá 

stendur jafnræðisreglan ekki því í vegi að mismunandi reglur gildi um mismunandi 

tegundir tekna eða lögaðila, ef sá mismunur yrði allt að einu talinn vera málefnalegur. 

Þar að auki hefur því einkum verið haldið fram að í þessu felist að setja verði fjárhæð 

skatta ákveðin efri mörk, þannig að það yrði ekki talið standast að skattaðilar yrðu 

látnir greiða allar tekjur sínar yfir tiltekinni fjárhæð í skatt. Hins vegar hefur það verið 

talið standast þessi skilyrði þó samanlagður skattur á tekjur og eignir nemi hærri 

fjárhæð en heildartekjum á gjaldatímabili.30 Þessu til viðbótar hafa í hinum almenna 

efnislega mælikvarða meðal annarra verið talin felast skilyrði um sjálfstæða og 

persónubundna skattábyrgð, s.k. sannvirðisregla sem felst í því að álagningu skatta 

verði að miða við raunverulegt verðmæti skattandlagsins og að leggja verði 

efnahagslega mælikvarða til grundvallar skattlagningu. Að öðru leyti og til tilvika í 

dæmaskyni verður að vísa annað.31 

                                            
28

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 482-484. Til hliðsjónar er þar vísað til 
fleiri dóma í þessu sama sambandi. 
29

 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 2. 
30

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, 2. útg., bls. 449-450. 
31

 Sjá einkum Gylfi Knudsen: „Ættarmark álögunnar“, bls. 326-333. 
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 Báðar framangreindar takmarkanir skattlagningarvaldsins hafa einnig verið taldar 

felast í skatthugtakinu,32 sem skilgreint hefur verið sem 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.“33 

 Samkvæmt þessari afmörkun hugtaksins getur ekki öll gjaldheimta ríkisvaldsins 

talist vera skattlagning sem sæta þarf framangreindum áskilnaði um stoð í lögum og 

þeim takmörkunum sem tæpt hefur verið á.34 Skilgreining hugtaksins kemur einkum 

að notum við aðgreiningu skatta frá öðrum fyrirbrigðum sem fela í sér álögur á 

borgarana, einkum með innheimtu þjónustugjalda en einnig eignarnáms og refsinga 

eða refsikenndra viðurlaga. Um slíka gjaldtöku eða eignarskerðingar gilda önnur 

skilyrði og sjónarmið en að framan getur. Þau gjöld sem borgurunum er gert að 

greiða og bera auðkenni þessarar skilgreiningar teljast til skatta, óháð því hverju nafni 

þau nefnast. Í þessum skilningi teljast því tollar, vörugjald og veiðigjald til skatta 

ásamt ýmsum öðrum gjöldum og fer um þau gjöld samkvæmt þeim reglum sem hér 

hefur verið fjallað um. 

4 Bann stjórnarskrár við afturvirkni skattalaga 

 Inngangur 4.1

Eins og áður hefur komið fram er almennt til reglunnar sem fram kemur í 2. mgr. 77. 

gr. stjskr. vísað sem reglunnar um bann við afturvirkni skattalaga. Greinin er 

svohljóðandi: 

Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau 
atvik urðu sem ráða skattskyldu. 

 Greinin var tekin ný upp í stjórnarskrána við endurskoðun á mannréttindakafla 

hennar árið 1995, sbr. 2. mgr. 15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, um breyting á 

                                            
32

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 491. 
33

 Jónatan Þórmundsson: Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 2. Sjá einnig Gylfi Knudsen: „Ættarmark 
álögunnar“, bls. 321, Lögfræðiorðabók með skýringum, bls 392 og Björg Thorarensen, 
Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 479, sem bætir við „á grundvelli lagasetningar“ sem 
hugtaksatriði. Svipaða skilgreiningu má sjá í Ásmundur G. Vilhjálmsson: Skattaréttur 1, bls. 11: „Skatt 
má skilgreina sem almenna greiðslu, sem óákveðinn fjöldi einkaaðila er þvingaður til að greiða hinu 
opinbera án þess að eiga rétt á beinu endurgjaldi í staðinn.“ 
34

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 490. 
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stjórnarskránni. Í athugasemdum við greinina í frumvarpi til laganna segir að í henni 

felist almennt bann við afturvirkni skattalaga, en fram til þess tíma höfðu engar settar 

reglur berum orðum takmarkað heimildir löggjafans til afturvirkrar skattlagningar og 

hafði nokkuð kveðið að því að skattareglum væri breytt með íþyngjandi hætti eftir lok 

gjaldatímabils en áður en endanleg álagning fór fram án þess að dómstólar hefðu 

talið það brjóta gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar eða óskráðum 

grundvallarreglum, eins og nánar er reifað í kafla 5.2. Þótti þessi löggjafarstefna vera 

óviðunandi út frá sjónarhóli skattgreiðenda, þar sem þeir gætu ekki treyst því að 

skattareglur þær sem giltu á skatttímabili, og þeir eftir atvikum byggðu tilteknar 

fjárhagslegar ráðstafanir sínar á, yrðu lagðar til grundvallar við endanlega álagningu 

vegna þess tímabils. Það var einkum og sér í lagi af þessum ástæðum sem réttmætt 

þótti að stjórnarskrárbinda þess konar reglu um bann við afturvirkni skattalaga og 

gæti slík regla með sínum hætti einnig stuðlað að markvissari löggjafarstefnu í 

skattamálum.35 

 Í þessum kafla verður í fyrsta lagi fjallað um þær röksemdir sem búa að baki því 

að takmarka heimildir löggjafans til að leggja á skatta með afturvirkum hætti. Hér að 

framan hefur þegar verið tæpt á ástæðum þess sem lágu lögfestingu 2. mgr. 77. gr. 

stjskr. að baki og í framhaldinu verður vikið að kennilegum grundvelli slíkra 

röksemda. Loks verður fjallað stuttlega um takmarkanir við afturvirkni skattalaga út 

frá sjónarhóli réttarhagfræðinnar, en sú fræðigrein hefur ekki verið í brennidepli hér á 

landi. Í öðru lagi verður fjallað um nánari skýringar á efni 2. mgr. 77. gr. stjskr., 

einkum á grundvelli upplýsinga úr lögskýringargögnum. 

 Röksemdir að baki banni við afturvirkni skattalaga 4.2

Samkvæmt framangreindri umfjöllun var það einkum sú skattastefna sem mörkuð 

hafði verið í lagasetningarframkvæmd sem varð kveikjan að því að ástæða þótti að 

takmarka heimildir löggjafans til að leggja á skatta með afturvirkum hætti. Um þetta 

höfðu engar skýrar reglur eða sjónarmið gilt og þóttu dómsúrlausnir í slíkum málum 

vera misvísandi. Ákvæðinu var því fyrst og fremst beint gegn þeirri framkvæmd sem 

myndast hafði við setningu skattalaga, sem lýsti sér einkum og sér í lagi í því að 
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 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2111. 
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breyta skattalögum eftir lok gjaldatímabils en áður en álagningu lauk, með íþyngjandi 

hætti gagnvart skattgreiðendum.36 

 Ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. er staðsett í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar en 

er frábrugðið flestum öðrum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar að þessu leyti 

þar sem það byggir ekki beinlínis á sterkum kennilegum grundvelli um mannhelgi, 

frelsi, siðferði eða verndun réttinda með sama hætti og önnur ákvæði kaflans.37 Með 

endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 var aukinheldur rík 

áhersla lögð á að ákvæðin hefðu að geyma ákveðnar grundvallarreglur eða óskráðar 

undirstöðureglur íslenskrar stjórnskipunar sem hvíldu á ákveðnum grunngildum. 

Stjórnarskrárgjafinn beindi því jafnframt til dómstóla að túlka mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar í ríkari mæli í ljósi alþjóðlegra skuldbindinga um mannréttindi og 

sjást þess skýr merki í dómaframkvæmd að dómstólar hafi fylgt þeim fyrirmælum.38 

Þrátt fyrir að regla 2. mgr. 77. gr. stjskr. hafi rík tengsl við 72. gr. stjskr., um friðhelgi 

eignarréttar, er þessi staðreynd óneitanlega til þess fallin að hafa áhrif við túlkun og 

beitingu ákvæðisins þar sem ekki verður beinlínis sótt stoð til slíkra kennilegra 

viðmiða um hömlur við afturvirkni skattalaga. Það er í það minnsta ekki vísað beint til 

slíkra viðmiða í lögskýringargögnum, og þeir alþjóðlegu mannréttindasáttmálar sem 

Ísland er aðili hafa ekki að geyma slík ákvæði um takamarkanir á afturvirkri 

skattlagningu eða lagasetningu almennt ef því er að skipta. Engu að síður hníga 

mikilvæg rök að því að lög, almennt séð, skuli vera framvirk en ekki afturvirk, án þess 

að tengja það sérstaklega skattalögum fremur en öðrum lögum. 

 Afturvirkni og réttarríkið 4.2.1

Í kjarna hugmyndarinnar um réttarríkið felst að rétturinn ríki, þ.e. að lögin stjórni eða 

að samfélagið lúti lögstjórn,39 sem andsvar við geðþóttastjórn einstakra manna.40 Í 

því felst að samfélög skuli lúta almennum lögum, og eru stjórnvöld þar með talin. 

Stjórnvöld, hver svo sem þau eru, eru þar af leiðandi ekki æðri lögunum. Þessi 

                                            
36

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 620 og Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – 
Mannréttindi, bls. 504. 
37

 Rætur mannréttindahugtaksins eru vanalega raktar til kenninga náttúruréttar sem grundvöllur var 
lagður að í forngrískri heimspeki. Sjá Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 22-
23. 
38

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 106-107. 
39

 Um þessa hugtakanotkun sjá Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 53. 
40

 Garðar Gíslason: „Réttarríkið og andstæðingar þess“, bls. 521. 
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hugmynd er í sjálfu sér einföld og vel skiljanleg. Í umfjöllun um réttarríkið vakna hins 

vegar fljótt áleitnar réttarheimspekilegar spurningar um eðli lagahugtaksins og ýmis 

önnur hugtök sem hugmyndinni tengjast. Hér er ekki efni til að fjalla heildstætt um 

hugtakið,41 en ljóst er að mikilvægustu rökin gegn afturvirkri lagasetningu hvíla á 

stoðum réttarríkisins.42 

 Um nákvæma merkingu og þýðingu réttarríkishugtaksins eru að nokkru leyti 

skiptar skoðanir og greina má tvær meginlínur í þeim efnum, annars vegar þá afstöðu 

að hugtakið vísi eingöngu til laganna sem slíkra en ekki efnis þeirra og innihalds og 

hins vegar þá skoðun að hugtakið varði einnig siðferðilegt gildi reglnanna. Hugtakið 

getur þannig haft tvenns konar mismunandi merkingu, formlega og efnislega. Í stuttu 

máli má lýsa þessum ágreiningi sem svo að hin efnislega merking hugtaksins áskilur 

að lög tryggi ákveðin gildi, svo sem eins og vernd mannréttinda, jöfnuð og réttlæti. Í 

hinni formlegu afmörkun réttarríkisins felst hins vegar þvert á móti engin krafa um að 

lög verði ekki notuð til illra verka og samkvæmt því gæti hin versta harðstjórn stjórnað 

í fullu samræmi við kröfur réttarríkisins.43  

 Hvað sem framangreindum áherslumun líður er samstaða um harðasta kjarna 

hugmyndarinnar um réttarríkið,44 sem hefur verið lýst sem svo að í því felist að allir 

einstaklingar, lögaðilar og yfirvöld innan ríkis, bæði einkaaðilar og opinberir aðilar, 

séu bundnir og njóti góðs af opinberlega birtum og framvirkum lögum sem framfylgt 

er opinberlega fyrir dómstólum.45 Ríki, hvers lög fullnægja framangreindum áskilnaði, 

geta kallast réttarríki. 

 Samkvæmt framansögðu er það eitt af höfuðeinkennum réttarríkisins að lög þess 

séu opinberlega birt og framvirk. Þeir, sem lúta lögunum, geta eðli málsins 

samkvæmt ekki fylgt afturvirkum lögum, þar sem lögin sjálf voru ekki til staðar þegar 

háttsemin átti sér stað.46 Það hefur jafnframt þótt andstætt almennri réttarvitund að 

íþyngja mönnum eða draga til ábyrgðar með afturvirkum lögum vegna einhvers sem 

                                            
41

 Sjá t.d. umfjöllun um lagahugtakið og réttarríkið í Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 31-58 og 
þeirra rita sem þar er vísað til. 
42

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 29. 
43

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 54-55. 
44

 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 304 og 
Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 51. 
45

 Lord Bingham: „The rule of law“, bls. 69. Textinn á frummálinu er eftirfarandi: „[t]hat all persons and 
authorities within the state, whether public or private, should be bound by and entitled to the benefit of 
laws publicly and prospectively promulgated and publicly administered in the courts.“ 
46

 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 306. 
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gerst hefur fyrir gildistöku laganna, þ.e. að breyta leikreglunum eftir á.47 Sú skoðun 

að lög skuli vera framvirk frekar en afturvirk styðst einnig við hagnýt sjónarmið. Lög 

eru sett til þess að hafa áhrif á hegðun annarra. Framvirk lög geta stýrt hegðun fólks 

með fyrirframgefnum hátternisreglum og eru þar af leiðandi skilvirkari en afturvirk 

lög.48 Til lengri tíma litið eru afturvirk lög einnig til þess fallin að veikja traust manna á 

réttarskipaninni og grafa með því undan undirstöðum réttarins sjálfs, enda gætu þeir 

þá ekki treyst þeim leikreglum sem eru í gildi hverju sinni.49  Um gildi þess fyrir 

samfélagið að halda í heiðri meginreglur réttarríkisins verður að öðru leyti látið við 

það sitja að vísa til eftirfarandi orða Hafsteins Þórs Haukssonar, þar sem hann dregur 

saman ályktanir Joseph Raz um mikilvægi þess: 

„[R]éttarríkið [verndar] frelsi fólks í þeim skilningi að það eykur möguleika þess til að 
velja á milli mismunandi kosta og skipuleggja líf sitt eftir eigin höfði, með þeim 
takmörkunum sem lögin gera. Raz felst því á með Hayek að réttarríkið stuðli að frelsi í 
ákveðnum skilningi.[…] 
 [F]ylgispekt við réttarríkið [er] nauðsynleg forsenda þess að stjórnvöld komi fram við 
borgarana sem sjálfstæða og sjálfráða einstaklinga. Kröfur réttarríkisins eru reistar á 
þeirri forsendu að einstaklingarnir séu færir um að skilja reglur og skipuleggja líf sitt út 
frá þeim. Brot gegn meginreglum réttarríkisins leiða til óvissu borgaranna um 
réttarstöðu sína og gera þeim ókleift að skipuleggja athafnir sínar. Og, þar sem verra 
er, slík brot geta einnig leitt til þess að lögmætar væntingar fólks til laga og réttar 
bresta. Með öðrum orðum; fótunum er kippt undan fólki þegar afleiðingar gerða þess 
eru ekki þær sem vænta mátti af gildandi lögum og rétti.“50 

  Mikilvæg rök fyrir tilvist sjálfs réttarríkisins leiða því til þeirrar skoðunar að lög 

skuli vera framvirk frekar en afturvirk. Hér verður þó að gera þann fyrirvara að 

réttarríkishugtakið er einstaklega óhlutbundið hugtak sem samanstendur af mörgum 

mismunandi meginreglum. Það vísar til laganna almennt og sem heildar. Þá er 

réttarríkismælikvarðinn langt því að vera svart-hvítur og það er ekki svo að annað 

hvort uppfylli lög ríkis kröfur réttarríkisins eða ekki, heldur gera þau það að mismiklu 

marki. Fullkomin fylgispekt við eina af meginreglum réttarríkisins gæti grafið undan 

annarri og þær þarf því að vega saman og meta hverju sinni.51 
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 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 29. 
48

 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 310-311. 
49

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 30. 
50

 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 309. 
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 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 308. 



 
26 

 

 Togstreita milli banns við afturvirkni og löggjafarvaldsins 4.2.2

Í umfjöllun um afturvirkni laga hefur því verið hreyft við að algert bann við afturvirkni 

kunni að binda hendur löggjafans um of. Ekki sé hægt að útiloka það fyrirfram að 

almannahagsmunir gætu krafist þess að sett væru afturvirk lög til að takast á við 

tilteknar þjóðfélagsaðstæður sem skapast hefðu. Við tilgreindar aðstæður gæti tillitið 

til almannahagsmuna vegið þyngra en það traust sem meginreglum réttarríkisins er 

ætlað að tryggja.52 Þetta er hins vegar engan veginn algild skoðun og því hefur þvert 

á móti með góðum rökum verið haldið fram að það sé aldrei eins mikilvægt að virða 

og halda í heiðri grundvallarreglur réttarríkisins en þegar það gefur á bátinn.53 Þessar 

vangaveltur um gildi réttarríkisins á því sem kalla mætti umrótatímum eru sérstaklega 

athyglisverðar á sviði skattaréttar. Í því sambandi er rétt að hafa það í huga sem áður 

hefur verið fjallað um að dómstólar hafi játað löggjafanum, að öðrum skilyrðum 

uppfylltum, verulegu svigrúmi til að ákveða hvaða atriði ráði skattskyldu, sbr. einnig 

eftirfarandi ummæli úr dómi Hæstaréttar, sem varðaði skattskyldu manns vegna 

ólögmætrar úttektar af fjármunum einkahlutafélags í hans eigu: 

Hrd. 6. desember 2012 (153/2012) 
„Þótt notkun hugtaka í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2003 sé samkvæmt framansögðu um 
sumt hvorki hefðbundin né með öllu rökrétt verður að líta til þess að í dómaframkvæmd 
hefur löggjafanum verið játað víðtækt vald til að ákveða hvaða atriði skuli ráða 
skattskyldu. Er hér um að ræða skýra ákvörðun löggjafans um skattlagningu eftir 
almennum efnislegum mælikvarða. Verður samkvæmt framansögðu hvorki talið að 
umrædd lagasetning brjóti í bága við 65. gr. né 72. gr. stjórnarskrárinnar.“ 

 Með hliðsjón af þeirri dómaframkvæmd sem þarna er vísað til og verður að nokkru 

fjallað um hér síðar með tilliti til afturvirkni má augljóst vera að framangreint orðalag 

Hæstaréttar um að löggjafanum hafi verið játað víðtækt vald til að ákveða hvaða 

atriði skuli ráða skattskyldu vísar ekki eingöngu til tæknilegra eða formlegra atriða um 

afmörkun skattstofnsins, eins og um var deilt í málinu, heldur einnig um ástæður og 

eftir atvikum tilgang skattlagningar, enda var í forsendum Hæstaréttar vísað til þess 

tilgangs laganna að sporna við ólögmætum úttektum úr hlutafélögum. Einmitt af þeim 

toga eru eftirfarandi ummæli úr dómi Hæstaréttar í Hrd. 10. apríl 2014 (726/2013) 

sem varðaði álagningu auðlegðarskatts:  

                                            
52

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 30. 
53

 Róbert R. Spanó: „Réttarríki á umrótatímum“, bls. 257-259. 



 
27 

 

„Við úrlausn um hvort lagaákvæðin um auðlegðarskatt séu stjórnskipulega gild verður 
að horfa til þess við hvaða aðstæður lögin voru sett og hvert hafi verið markmið þeirra, 
hvers eðlis skatturinn er og hver sé upphæð hans. Þar sem auðlegðarskattur er ein 
tegund eignarskatts skiptir ekki síst máli að gæta að því hversu íþyngjandi hann er til 
lengri tíma litið vegna þess að því hærra sem skatthlutfallið er samanlagt á stuttu árabili 
þeim mun meiri líkur eru á að skattlagningunni megi jafna til eignaupptöku í skilningi 1. 
mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. 
 Eins og áður er gerð grein fyrir var auðlegðarskattur fyrst lögleiddur með lögum nr. 
128/2009, en á þeim tíma var við að etja einstæðan vanda í ríkisfjármálum. Í 
athugasemdum með frumvarpi til laganna kom fram að halli ríkissjóðs á árinu 2009 
væri áætlaður 180.000.000.000 krónur og því brýn þörf á að afla honum viðbótartekna. 
Upptaka auðlegðarskatts var sem fyrr greinir meðal annars rökstudd með því að mikil 
eignatilfærsla hefði átt sér stað í íslensku samfélagi árin á undan og eignir safnast 
saman á fárra hendur. Augljóst mætti telja að þeir sem safnað hefðu miklum eignum 
hefðu notið hagstæðra skattareglna og af þeim sökum þætti ekki óeðlilegt að við 
ríkjandi aðstæður yrði skattbyrði þessa hóps aukin nokkuð frá því sem áður hefði 
verið.“ 

 Í tilvitnuðum forsendum Hæstaréttar er fyrst vísað til þess að við mat á 

stjórnskipulegu gildi lagaákvæða um auðlegðarskatt verði að horfa til þeirra 

aðstæðna sem voru fyrir hendi og hvert markmið þeirra hafi verið. Meðal annars með 

vísan til þeirra fordæmalausu þjóðfélagsaðstæðna sem svo eru raktar og tilgangs 

lagasetningarinnar var niðurstaða Hæstaréttar sú að hin umdeilda skattastefna gengi 

ekki gegn 1. mgr. 72. gr., sbr. 65. gr. stjskr. Þessi rökstuðningur Hæstaréttar gefur 

óneitanlega tilefni til að velta upp þeirri spurningu hvort niðurstaðan um þetta álitamál 

hefði orðið önnur við það sem kalla mætti venjulegar þjóðfélagaðstæður í stað þeirra 

sem í rökstuðningnum er getið og hvort þar með kunni hið víðtæka vald sem 

löggjafanum er að jafnaði játað að þessu leyti jafnvel að vera enn rýmra við tilteknar 

aðstæður. 

 Samkvæmt framansögðu hafa dómstólar játað löggjafanum víðtæku valdi til að 

ákveða hvernig og með hvaða hætti skattar skuli á lagðir án þess að það komi til 

sérstakrar endurskoðunar af þeirra hálfu, að öðrum skilyrðum uppfylltum, og jafnvel í 

ríkari mæli en á öðrum réttarsviðum. Sömuleiðis virðist vera hægt að finna þeirri 

afstöðu stað í dómaframkvæmd Hæstaréttar að almannahagsmunir geti krafist þess 

að við tilteknar aðstæður sé vald löggjafans að þessu leytinu til rýmra en ella. Er þá 

höggvið ansi nærri því sjónarmiði sem hér er fyrst getið, um að kröfur réttarríkisins 

geti við tilteknar aðstæður vikið fyrir ríkari almannahagsmunum. Það kann því að 

hljóma kaldhæðnislegt að einmitt á sviði skattaréttar, þar sem dómstólar hafa talið að 

játa verði löggjafanum þetta víðtæka svigrúm, hafi með 2. mgr. 77. gr. stjskr. verið 

lagt svo fortakslaust bann við afturvirkri lagasetningu umfram sambærilegar 
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takmarkanir á öðrum sviðum réttarins og þar með þetta vopn slegið úr höndum 

löggjafans, eftir atvikum til að bregðast við tilteknum alvarlegum þjóðfélagsaðstæðum 

að gættum ríkari almannahagsmunum. 

 Afturvirkni skattalaga út frá réttarhagfræðilegum sjónarhóli 4.2.3

Bandaríski fræðimaðurinn Michael J. Graetz fjallaði um afturvirkni skattalaga með 

nýstárlegum hætti í áhrifamikilli grein frá árinu 1977. Í umfjöllun sinni studdist Graetz 

við aðferðir réttarhagfræðinnar og bar saman þau áhrif á fjárhag skattaðila og 

verðmæti eigna sem mismunandi aðferðir við innleiðingu breytinga á 

tekjuskattslögum hefðu í för með sér. Niðurstaða hans var sú að þær tilraunir með 

mismunandi gildissvið og gildistökudag lagabreytinga sem reyndar hefðu verið í þeim 

efnum til að sporna við afturvirkum áhrifum væru alls kostar ófullnægjandi og hefðu 

mismunandi og tilviljunarkennd áhrif í för með sér gagnvart skattgreiðendum.54 

 Graetz taldi að í umfjöllun um afturvirkni skattalaga hefði of mikil áhersla verið 

lögð á það sem kallað var „nominal retroactivity“, sem samsvarar skilgreiningunni á 

beinni afturvirkni hér að framan. Óbeina afturvirkni skilgreindi hann hins vegar sem 

þau áhrif sem lagabreytingar hefðu á verðmæti þeirra eigna sem aflað hefði verið 

áður en nokkuð benti til að lögum yrði breytt. Út frá þessu sjónarhorni væri ekki slíkur 

eðlismunur á þessum tvenns konar áhrifum lagabreytinga að réttlætt gæti að hið 

fyrrnefnda væri litið alvarlegri augum en hið síðarnefnda. 55  Þvert á móti leiddi 

greining56 Graetz í ljós að skattalagabreytingar væru almennt séð líklegar til þess að 

hafa áhrif á verðmæti eigna í för með sér, alveg óháð því hvenær og með hvaða 

hætti þær tækju gildi.57 Þessum áhrifum má lýsa með dæmi um fjárfesti sem festir 

kaup á skuldabréfi til tuttugu ára og við útgáfu þess eru vextir af slíkum bréfum 

skattfrjálsir. Að fjórum árum liðnum tekur gildi lagabreyting sem felur í sér að frá og 

með ári fimm frá útgáfu skuldabréfsins og til lokagjalddaga þess skuli skattur lagður á 
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vexti bréfsins. Til samanburðar má gera ráð fyrir að lagabreyting taki ekki gildi fyrr en 

daginn eftir lokagjalddaga skuldabréfsins en kveður á um að greiða skuli skatt af 

vöxtum bréfsins síðast liðinna tveggja ára. Augljóst er að fyrrgreinda atburðarrásin 

hefði mun afdrifaríkari fjárhagslegar afleiðingar í för með sér fyrir fjárfestinn, þ.e. að á 

líftíma bréfsins myndu skattgreiðslur hans nema mun hærri fjárhæð samanborið við 

þá síðarnefndu og að verðmæti bréfsins myndi lækka í hendi hans sem því næmi. 

Samkvæmt því væri órökrétt að réttarskipanin legði fremur hömlur við síðarnefndu 

lagabreytingunni heldur en þeirri fyrrnefndu. 58  

 Í greininni hafnaði Graetz því almenna sjónarmiði að skattaðilar ættu að geta gert 

fjárhagslegar ráðstafanir í trausti þess að skattalegri meðferð þeirra ráðstafana yrði 

ekki síðar breytt þeim í óhag. Taldi hann að í slíkri röksemdafærslu fælist efnislega 

krafa um að skattaðilar yrðu meðhöndlaðir eins og ef þeir hefðu hreinlega gert 

samning einkaréttarlegs eðlis við ríkisvaldið þess efnis. Forsenda slíkrar 

röksemdafærslu væri sú að skattaðilar mættu gera sér væntingar um að skattalegri 

meðferð ráðstöfunar yrði ekki síðar breytt, en þær væntingar byggðu aftur á því að 

við breytingar á skattalögum þá væri reynslan einmitt sú að slíkar væntingar væru í 

reynd verndaðar. Að mati Graetz var röksemdafærslan því hringlaga; kerfisdrifnar 

væntingar um óbreytta skattalega meðferð hefðu þannig verið skapaðar og traust á 

slíkum væntingum í kjölfarið talið réttmætt, sem hefði það aftur í för með sér að þeim 

væntingum mætti ekki raska.59 Afleiðing þess að leggja mikla áherslu á að raska ekki 

slíkum væntingum við setningu skattalaga væri hins vegar sú að skattaðili sem vissi 

að skattkerfið hefði tiltekinn óæskilegan eiginleika, t.d. hagstæða glufu eða 

undanþágu sem væri barn síns tíma, og ætti þar með að geta gert sér grein fyrir að 

breyting þar að lútandi væri líkleg, gæti allt að einu tekið sér stöðu í skjóli þess 

óæskilega eiginleika og notið skattahagræðis í trausti þess að ef lögum yrði breytt 

myndi það ekki hafa áhrif á hann.60 

 Graetz taldi að breyta þyrfti um kúrs í þessum efnum og kynnti til sögunnar það 

sem kalla mætti rökréttar væntingar til skattkerfisins. Í slíkum væntingum fælist, 

umfram annað, að skattaðilar ættu fyrst og fremst að gera ráð fyrir því að skattareglur 

kynnu að breytast. Það væri því ekki rökrétt afstaða að gera ráð fyrir því að 
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skattareglur yrðu óbreyttar til lengri tíma litið og gera ráðstafanir í trausti þess.61 Ef 

skattaðilar taka á annað borð til athugunar skattalegar afleiðingar tiltekinnar 

ráðstöfunar, til dæmis við samanburð á fýsileika einnar ráðstöfunar umfram aðra, þá 

ættu þeir samkvæmt þessu jafnframt að taka það með í reikninginn hversu líklegt 

mætti telja að þeirri skattalegu meðferð yrði breytt. Það hefði í för með sér að 

kostnaðarverð þeirra ráðstafana sem nytu hagstæðrar skattalegrar meðferðar myndi 

lækka. Sé stuðst við sama dæmi og hér að ofan, um skuldabréf hvers vextir væru 

skattfrjálsir, myndi sá sem ætlaði að fjárfesta í slíku skuldabréfi leggja mat á það 

hversu líklegt það mætti teljast að skattareglum yrði breytt að því leytinu til, og það 

myndi aftur hafa þau áhrif að það verð sem hann væri tilbúinn til þess að greiða fyrir 

skuldabréfið í upphafi væri lægra í réttu hlutfalli við þá áhættu. Ef af 

skattabreytingunni yrði myndu áhrif hennar því jafnast út á móti því að verðið hefði 

verið lægra í upphafi. Af þessu dæmi, og í tengslum við afmörkun Graetz á hinum 

óbeinu afturvirku áhrifum sem breytinga á verðmæti fremur en sem 

einstaklingsbundnum áhrifum, sést einnig hversu tilviljunarkennt það getur verið að 

ljá væntingum tiltekinna skattaðila vernd í þessu sambandi. Ef breyting væri gerð á 

lögum þannig að vextir skuldabréfsins yrðu gerðir skattskyldir myndi það hafa þau 

áhrif á útgefanda bréfsins, sem og aðra í sömu stöðu, að hann gæti ekki til framtíðar 

litið gefið út skuldabréf með skattfrjálsum vöxtum, jafnvel þótt hann hefði treyst á það 

og haft væntingar til þess að geta gert það í tengslum við einhverjar ráðstafanir í 

fortíðinni. Þær væntingar njóta hins vegar engrar verndar í þessu sambandi, heldur 

einungis fjárfestisins sem keypti bréfið.62  

 Framangreind aðferðafræði kann að hljóma nokkuð framandi hér á landi enda 

hefur áhrifum réttarhagfræðinnar líkast minna gætt hér en annars staðar. 

Sjónarhornið er áhugavert, þrátt fyrir að rannsókn sú sem Graetz framkvæmdi 

beindist að réttarástandi og lagaframkvæmd nokkuð frábrugðinni þeirri íslensku. Sú 

aðferð til að takast á við afturvirk áhrif skattalagabreytinga sem þar er talað fyrir hefur 

hins vegar orðið undir, bæði í umræðu og framkvæmd. 
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 Inntak reglunnar 4.3

Eins og áður segir er orðalag 2. mgr. 77. gr. stjskr. á þá leið að engan skatt megi 

leggja á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða 

skattskyldu. Orðalagið þarfnast að sjálfsögðu nokkurrar skýringar við og er í 

athugasemdum við greinina í greinargerð með frumvarpi því er varð að 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 sérstaklega fjallað um fjögur atriði til nánari 

skýringar á gildissviði og inntaki reglunnar. Hér verður nánar vikið að hverju þeirra 

fyrir sig. 

 Skattar og gjöld 4.3.1

Samkvæmt upphafsorðum ákvæðisins á það við um skatta. Í athugasemdum við 

greinina er tekið fram að reglan taki þó ekki einungis til þeirra gjalda sem beinlínis eru 

nefnd skattar, heldur einnig þeirra gjalda sem hafa sömu einkenni og eru útsvar, 

sóknargjald og tollar nefnd í dæmaskyni í því sambandi. Að öðru leyti er vísað til 

skilgreiningar á skatthugtakinu eins og það hefur verið markað í dómaframkvæmd og 

fræðikenningum.63 

 Hér að framan er rakið hvernig skattlagningarheimildir verði að vera í lögum, 

byggja á almennum efnislegum mælikvarða og gæta að jafnræðisreglu. Þá má ekki 

framselja stjórnvöldum vald til að ákveða um nein meginatriði skattlagningar. Ákvæði 

2. mgr. 77. gr. stjskr. er eina stjórnarskrárákvæðið sem berum orðum setur 

skattheimtu ríkisvaldsins afmörkuð efnisleg takmörk, en að öðru leyti hefur 

löggjafanum verið játað verulegu svigrúmi við að ákveða hvaða atriði skuli ráða 

skattheimtu innan hinna almennu marka. Til nánari umfjöllunar um þessi atriði vísast 

til 3. kafla. Það að reglan skuli eingöngu gilda um þau gjöld sem flokkast sem skattar 

er mikilvæg afmörkun á gildissviði hennar þar sem í því felst að önnur gjöld sem 

ríkisvaldið heimtir af borgurunum eru þar með undanskilin. Fésektir og önnur 

refsikennd viðurlög myndu alla jafna takmarkast með sama hætti af 1. mgr. 68. gr. 

stjskr., og þá stendur taka þjónustugjalda, sem er önnur af megintekjuöflunarleiðum 

ríkisins, einkum eftir. Í allmörgum málum hefur umboðsmaður Alþingis komist að 

þeirri niðurstöðu að taka þjónustugjalds hafi skort lagastoð, til dæmis nú nýlega í UA 

21. desember 2016 (9021/2016). Nú gæti löggjafinn e.t.v. brugðist við niðurstöðu 
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álitsins með því að skjóta lagastoð undir gjaldtökuna með afturvirkum hætti, t.d. með 

því að mæla berum orðum fyrir um heimild til hennar nokkur ár aftur í tímann. 

Samkvæmt framangreindu myndi 2. mgr. 77. gr. stjskr. ekki standa því í vegi. Úr slíku 

álitamáli, ef til þess kæmi, yrði því að leysa á öðrum lagagrundvelli, einkum 1. mgr. 

72. gr. stjskr., en ekki er útilokað að vísa mætti til undirstöðuraka 2. mgr. 77. gr. 

stjskr. í þeim efnum. 

 Með því að löggjafanum einum eru faldar þær valdheimildir sem ákvæðið tekur til 

er ljóst að það beinist nær eingöngu að honum. Stjórnvöld ættu því almennt ekki að 

þurfa að gæta sérstaklega að reglu greinarinnar í störfum sínum og vikið er nánar að 

afstöðu yfirskattanefndar sjálfrar til valdheimilda sinna að þessu leyti í kafla 5.4. Því 

hefur þó verið haldið fram í nokkrum nýlegum dómsmálum að 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

setji skattyfirvöldum tiltekin mörk, einkum og sér í lagi í tengslum við breytingar á 

skattframkvæmd þannig að slíkri framkvæmd megi ekki breyta með afturvirkum hætti. 

Að þessu verður stuttlega vikið í kafla 6.  

 Nýir skattar og breytingar á sköttum 4.3.2

Í öðru lagi er þess að geta að orðalag greinarinnar miðast við álagningu skatta með 

afturvirkum hætti. Gildissvið greinarinnar takmarkast þó ekki við álagningu þess sem 

kalla mætti nýja tegund skatta, heldur tekur hún jafnt til hækkunar á þeim sköttum og 

gjöldum sem þegar er kveðið á um í lögum og skiptir ekki máli í þeim efnum hvort slík 

hækkun sé tilkomin vegna breytinga á gjaldstofni eða gjaldhlutfalli.64 Reglan á því 

samkvæmt þessu jafnt við um setningu nýrra laga og breytingar á eldri lögum, svo og 

við brottfellingu laga án þess að önnur komi í staðinn og er áherslan á þá staðreynd 

að lög taki breytingum, óháð því með hvaða hætti. 

 Samkvæmt framangreindum ummælum í greinargerð verður því að ganga út frá 

því að gildissvið greinarinnar sé nokkuð rúmt að þessu leyti og hún eigi jafnt við um 

lagaákvæði sem mæla fyrir um skattskyldu, útreikning skattstofns og skatthlutfall. 

Þannig felst í þessum ummælum vísbending um að fyrst og fremst eigi að taka tillit til 

áhrifa þess lagaákvæðis sem til skoðunar er hverju sinni, þ.e. hvort setning þess hafi 

í för með sér hækkun skatts með afturvirkum hætti, fremur en að hverju það formlega 

snýr. 
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 Í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á því að um nokkurt skeið hafa 

vaxtabætur og barnabætur verið endanlega ákvarðaðar og gengið frá uppgjöri þeirra 

samhliða álagningu skatta einstaklinga. Er þessara atriða m.a. getið á 

álagningarseðli einstaklinga og koma ógreiddir skattar þeim til frádráttar eða öfugt, 

eftir því hvernig í pottinn er búið hverju sinni. Þá ræðst fjárhæð þessara bóta að 

stórum hluta til af tekjum skattaðila vegna tekjutengingar þeirra. Það eru því augljós 

tengsl á milli bótanna annars vegar og álagningu skatta hins vegar. Bætur þessar 

teljast þó ekki til skatta og koma hvergi nærri við útreikning skattstofns, heldur ganga 

kröfurnar upp á móti hverri annarri með skuldajöfnuði ef endanleg skattálagning leiðir 

í ljós að vangreitt hafi verið en leggjast saman ef ofgreitt hefur verið. Af þessu er ljóst 

að regla 2. mgr. 77. gr. stjskr. gildir ekki um ákvörðun bótanna og stendur því þannig 

ekki í vegi að þær séu lækkaðar með afturvirkum hætti, t.d. eftir árslok en fyrir 

endanlegt uppgjör þeirra samhliða álagningu skatts. Slík lagasetning myndi hins 

vegar sæta takmörkunum af hálfu 1. mgr. 72. gr. stjskr., sbr. eftirgreindan 

Hæstaréttardóm. 

Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002)  
Í málinu var fjallað um áhrif ákvæða laga nr. 3/2001 um breytingu á lögum um 
almannatryggingar, nr. 117/1993, sem sett voru í kjölfar uppkvaðningar Hrd. 2000, bls. 
4480 (125/2000). Niðurstaða málsins var sú að eftir uppkvaðningu hins síðarnefnda 
dóms áttu örorkulífeyrisþegar kröfu til að fá greidda óskerta tekjutryggingu og voru þau 
kröfuréttindi talin njóta verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. sem urðu því ekki 
skert með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf. 

 Atvik sem ráða skattskyldu 4.3.3

Mikilvægasti þátturinn í orðalagi greinarinnar felst í orðunum „þegar þau atvik urðu 

sem ráða skattskyldu“. Er þetta nánar skýrt í greinargerð sem svo að löggjöf myndi 

teljast afturvirk ef hún væri sett eftir það tímamark sem skattskyldan eða skatthæðin 

ætti að taka mið af. Þá er tekið dæmi um að löggjöf sem kvæði á um hækkun 

skatthlutfalls tekjuskatts eða útsvars og tæki gildi fyrsta dag mánaðar myndi teljast 

afturvirk og yrði ekki beitt um tekjur sem sannanlega hefði verið unnið til í 

undanfarandi mánuði, en hið gagnstæða ætti við um tekjur eftirfarandi mánaðar. 

Hvað eignarskatta varðar er þó vísað til þess að slíkir skattar séu hins vegar yfirleitt 

lagðir á og miðaðir við þær eignir sem tilheyra skattaðila á tilteknu tímamarki, 

vanalega við áramót, og því mætti breyta bæði skattstofni eða skatthlutfalli slíkra 
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skatta allt þar til síðasta dag ársins, en löggjöf sem tæki gildi síðar teldist afturvirk í 

þessum skilningi.65 

 Samkvæmt þessu er við beitingu reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. lykilatriði að afmarka 

hvenær þau atvik sem ráða skattskyldu nákvæmlega urðu, því það er aftur 

tímamarkið sem bera þarf saman við gildistökudag laga til þess að taka afstöðu til 

þess hvort þau hafi eftir atvikum afturvirk áhrif í för með sér. Ef hið fyrrnefnda, sem 

kalla má hið skattalega atvik, gerist fyrr er um afturvirka löggjöf að ræða. Af orðalagi 

greinarinnar og framangreindum skýringum í greinargerð má því ætla að reglu 

greinarinnar hafi einungis verið ætlað að taka til beinnar afturvirkni, eins og hugtakið 

hefur verið skilgreint. Það verður þó ekki hjá því komist að nefna að þau dæmi sem 

að framan er vikið um beitingu greinarinnar eru tiltölulega einföld í meðförum 

samanborið við önnur. Bæði er tekið dæmi um einfaldar breytingar á skattalöggjöf 

svo og að í báðum tilvikum er einfalt að afmarka nákvæmlega hið skattalega atvik í 

því sambandi. Þannig er ekki vikið að því hvernig með skuli fara ef löggjöf sú sem fyrr 

er nefnd tæki gildi 15. dag mánaðar í stað þess fyrsta. Þá gæti þurft að taka fleiri 

sjónarmið til skoðunar ef mælt væri fyrir um álagningu eignarskatts síðasta dag 

ársins ef engin heimild væri yfir höfuð í lögum fyrir slíkum skatti fram til þess tíma og 

ekkert benti til þess að hann yrði lagður á. 

 Þessi áhersla greinarinnar á hið skattalega atvik ristir einnig nokkuð dýpra. 

Staðreyndin er nefnilega sú að þeir skattar sem einna helst voru útsettir fyrir 

afturvirkum breytingum, eftir lok tekjutímabils en fyrir álagningu, eru tekjuskattar, en 

álagning þeirra miðar við heildartekjur á tekjutímabili sem spannar heilt ár. Það hefði 

því verið hægt að orða regluna þannig að hún miðaði við tiltekið tímabil, ef því væri til 

að dreifa, fremur en hið skattalega atvik. Kæmu þá jafnvel mismunandi leiðir til 

greina, til dæmis að orða regluna á þá leið að ekki mætti breyta skattalöggjöf vegna 

tímabils sem þegar væri hafið eða að miða við lok tímabilsins í þeim efnum. Af 

lögskýringargögnum verður hins vegar ekki ráðið að slíkar vangaveltur hafi yfir höfuð 

verið uppi. 
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 Ívilnandi og íþyngjandi breytingar 4.3.4

Loks er í greinargerð sérstaklega tekið fram að reglan eigi einungis við um þær 

breytingar á löggjöf sem eru skattaðilum íþyngjandi, en takmarki ekki setningu 

afturvirkra laga sem eru ívilnandi.66 Ætla má að almenn lagasjónarmið myndu leiða til 

þeirrar sömu niðurstöðu, að gættri jafnræðisreglu eins og áður er getið. 

5 Afturvirkni skattalaga í réttarframkvæmd 

 Inngangur 5.1

Þessi kafli er helgaður umfjöllun um afturvirkni skattalaga í réttarframkvæmd. 

Umfjöllunin er í grunninn tvískipt, þar sem fyrst verður fjallað um dóma og aðra 

réttarframkvæmd frá því fyrir árið 1995. Þá umfjöllun sem þar greinir verður að setja í 

samhengi við réttarástand hvers tíma, en einkum verður leitast við að greina 

ákveðnar meginlínur og þróun í réttarframkvæmdinni. Í annan stað verður fjallað um 

réttarframkvæmdina eftir gildistöku 2. mgr. 77. gr. stjskr. árið 1995. Verður þar 

reifaður nokkur fjöldi dóma Hæstaréttar og valdir úrskurðir yfirskattanefndar. 

Umfjöllun um framangreindar úrlausnir verður að meginstefnu til þannig háttað að 

fyrst verður greint frá þeim lagaákvæðum sem koma við sögu, því næst nánari 

málsatvikum og málatilbúnaði málsaðila að því marki sem þurfa þykir. Leitast verður 

við að taka orðrétt upp þann hluta forsendna hverrar úrlausnar sem varða beitingu 2. 

mgr. 77. gr. stjskr. með beinum hætti og er það gert í því augnamiði að varpa ljósi á 

þá aðferðafræði sem lögð er til grundvallar við beitingu reglunnar. Að lokinni reifun 

hverrar úrlausnar verða aðalefni hennar og niðurstaða dregnar saman í stuttu máli og 

þær rýndar. Reynt verður að draga nánari ályktanir í beinu framhaldi af umfjöllun um 

hverja úrlausn, einkum til að forðast síðari endurtekningar á efni úrlausnar. Að lokum 

verður í sérstökum undirkafla vikið stuttlega að valdsviði yfirskattanefndar við beitingu 

reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. í málum sem fyrir nefndina eru lögð. 

 Dómar og réttarframkvæmd fyrir 1995 5.2

Afturvirkni skattalaga virðist fyrst hafa komið til umfjöllunar sem sjálfstætt 

skattaréttarlegt álitamál, sem kynni að setja skattlagningarvaldinu mörk að þessu 

leyti, í byrjun fimmta áratugar síðustu aldar. Þannig háttaði til að í kjölfar setningar 
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laga nr. 9/1941, um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, 

sem felldu úr gildi lög nr. 57/1935, um hlunnindi fyrir ný iðnfyrirtæki, þurfti að taka 

afstöðu til þess hvort löggjafanum væri heimilt að afnema tiltekið skattfrelsi sem 

ákveðnir aðilar nutu á grundvelli hinna fyrrnefndu laga. Prófessor Ólafi Lárussyni var 

falið að semja álitsgerð fyrir fjármálaráðuneytið af þessu tilefni og verður 

rökstuðningur hans og niðurstaða rakin hér að neðan. Ólafur nefnir að vísu ekki 

afturvirkni berum orðum í tengslum við úrlausn álitaefnisins í álitsgerð sinni, en nú til 

dags yrði vafalaust leyst úr sams konar álitaefni á grundvelli 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

 Álitamálið sem þarna var til skoðunar var nánar tiltekið það að með lögum nr. 

57/1935 var m.a. kveðið á um að þegar stofnuð væru fyrirtæki, sem hófu rekstur í 

iðngreinum sem ekki höfðu verið stundaðar hér á landi áður, skyldi fyrsta fyrirtækið 

sem hóf rekstur í viðkomandi grein vera undanþegið greiðslu tekju- og eignarskatts 

auk útsvars í þrjú ár frá stofnun. Í lögunum var nánar kveðið á um að slíkar 

undanþágur skyldi veita með úrskurði ráðherra og verulegar takmarkanir voru lagðar 

við því að greiddur yrði út arður af rekstrinum meðan undaþágunnar nyti við. Á 

grundvelli laganna hafði tveimur iðnaðarmönnum verið veitt slík undanþága til þriggja 

ára vegna nýs iðnfyrirtækis á þeirra vegum. Eftir brottfellingu laga nr. 57/1935 með 5. 

gr. laga nr. 9/1941 var fyrirtækið skattlagt að fullu frá og með upphafi árs 1941 en 

undanþágutímabilið var þá ekki að fullu liðið. Í kjölfarið kröfðust eigendur fyrirtækisins 

þess að álagningin yrði lækkuð og skattur lagður á eins og undanþágunnar hefði 

notið við allan hinn fyrirhugaða tíma hennar.67 

 Í lögum nr. 9/1941, sem eins og áður segir felldu úr gildi lög nr. 57/1935, um 

tekjuskatt og eignarskatt, komu ekki fram neinar reglur um samspil hinna nýju laga og 

þeirra eldri en einkum hefði verið tilefni til þess að fjalla um þá aðstöðu, sem hér að 

ofan er lýst, þ.e. hvaða áhrif lagabreytingin hefði á þær undanþágur sem þegar höfðu 

verið veittar, en tímabili þeirra ekki þá þegar lokið. Ólafur Lárusson tekur fram og taldi 

það vafalaust að brottfall laga nr. 57/1935, um hlunnindi fyrir ný iðnfyrirtæki, hefði það 

í för með sér að óheimilt væri að veita nýjar undanþágur á grundvelli laganna. 

Ennfremur tók hann fram að afnám laganna gæti ekki „verkað aftur fyrir sig“ og 

afnumið þær undanþágur sem þegar höfðu verið veittar og nýttar. 68  Þessi 
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síðarnefnda ályktun er áhugaverð í ljósi þess sem hér síðar verður rakið um svigrúm 

löggjafans til afturvirkrar skattlagningar, en skýrist hugsanlega af því að það var ekki 

sérstaklega tekið fram í lögunum að undanþágur þær sem þegar höfðu verið veittar 

og nýttar ætti að afnema með þeim hætti. 

 Í álitsgerð Ólafs er tekið fram að skattfrelsi, í einni eða annarri mynd, hafi tíðkast 

nokkuð allt frá því að skattar voru fyrst á lagðir. Löggjafinn, hverju nafni sem hann 

nefndist, hafði einnig afmunið og breytt skattfrelsi þeirra sem þess nutu. Þá er tekið 

fram að spurningunni um það hvort afnema mætti skattfrelsi yrði ekki svarað með 

einhlítum hætti. Í því sambandi taldi Ólafur að það skipti máli með hvaða hætti 

skattfrelsi væri afnumið, svo og á hvaða grundvelli það hefði byggst. Í framhaldinu 

nefnir Ólafur nokkur dæmi um tilvik sem hann telur vafalaus og vísar til fordæma 

fyrir.69 

 Við úrlausn þess álitaefnis, sem afmarkað er og lagt til grundvallar hér að ofan, 

vísar Ólafur fyrst til þess að einungis ákvæði stjórnarskrárinnar geti takmarkað vald 

löggjafans í þessum efnum, þ.e. að afnema áðurnefnt skattfrelsi þeirra tveggja 

manna sem þess nutu á grundvelli laga nr. 57/1935. Ólafur taldi að eina 

stjórnarskrárákvæðið sem til greina gæti komið að því leyti og stæði til takmörkunar á 

skattlagningarvaldi löggjafans væri 62. gr. þágildandi stjórnarskrár, nr. 9/1920, um 

friðhelgi eignarréttar. Af þessum sökum taldi Ólafur að úrlausn þessa álitaefnis réðist 

fyrst og fremst af því, hvort líta bæri svo á að skattfrelsi manna, undir þeim 

kringumstæðum sem uppi voru, teldist til eignar í skilningi eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar. Afstaða þess tíma var sú að til eignar gætu aðeins talist réttindi 

einkaréttarlegs eðlis en ekki opinbersréttarlegs eðlis og að skattaréttarleg réttindi féllu 

almennt í síðarnefnda flokkinn. Ólafur taldi þó að skilin þar á milli væru ekki 

nægjanlega skýr til þess að gera svo afdrifaríkan greinarmun þar á milli. Niðurstöðu 

sína um það hvort skattfrelsi gæti talist til eignar og nyti þar með verndar 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrár dró Ólafur saman með þeim hætti að skattfrelsi 

sem byggðist á samningi eða því sem jafngilti samningi mætti ríkisvaldið ekki afnema 

nema gegn bótum til þess sem því væri sviptur.70 
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 Ólafur taldi að þessa höfuðreglu yrði að leggja til grundvallar niðurstöðu um afnám 

þess skattfrelsis sem veitt var með stoð í lögum nr. 57/1935. Í því sambandi tók hann 

fram að vissulega byggðist skattfrelsið ekki beint á samningi einkaréttarlegs eðlis, en 

þrátt fyrir það hefðu ákveðnar ástæður legið að baki því að það var á annað borð 

veitt. Með þeirri ívilnun sem fólst í skattfrelsi til þriggja ára voru menn óneitanlega 

hvattir til þess hefja starfsemi í iðngreinum sem ekki hefðu verið stundaðar hér áður. 

Löggjafinn hlyti því að hafa litið svo á að þjóðfélagslegir hagsmunir stæðu þar að 

baki. Jafnframt hlyti ívilnunin sem í skattfrelsinu fólst að hafa ráðið nokkru um það að 

menn hæfu á annað borð þess konar rekstur. Ólafur vísar einnig sérstaklega til þess 

að undanþágunnar naut einungis við í tiltölulega skamman tíma, eða þrjú ár. Með 

þessum röksemdum komst Ólafur að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að svipta 

borgarana þeirri skattaundanþágu, því skattfrelsi, sem þeir nutu áður með stoð í 

lögum nr. 57/1935 bótalaust.71 

 Mál það sem einkum var tilefni álitsgerðar Ólafs Lárussonar rataði að lokum fyrir 

dómstóla, þar sem innheimtumaður ríkissjóðs krafðist lögtaks fyrir greiðslu skatta 

sem voru á lagðir miðað við að undanþágunnar nyti ekki við:  

Hrd. 1943, bls. 154 
Í dómi héraðsdóms er tekið fram að það gæti verið álitamál hvort ákvæði 5. gr. laga nr. 
9/1941, sem felldi úr gildi lög nr. 57/1935, hefði nokkur áhrif á undanþágur þær sem 
þegar höfðu verið veittar á grundvelli hinna síðarnefndu laga og voru enn við lýði þegar 
hin fyrrnefndu lög komu til framkvæmda. Var talið að með því að engin fyrirmæli væru 
um það í 5. gr. laga nr. 9/1941 yrði að líta á það sem svo að löggjafinn hefði ætlast til 
þess að slíkar undanþágur féllu niður að því leyti sem tímabil þeirra væri þá ekki 
útrunnið. Kæmi þá til skoðunar hvort löggjafarvaldinu væri slík ráðstöfun heimil án þess 
að til skaðabótaskyldu stofnaðist. Var talið augljóst að tilgangur laganna hefði verið að 
hvetja menn til að hefja rekstur í nýjum iðngreinum og létta undir með þeim fyrstu ár 
rekstrarins með skattfrelsi en jafnframt leggja traustari grunn að rekstrinum með því að 
takmarka arðgreiðslur verulega. Þá var vísað til þess að skattfrelsi þetta gæti ekki talist 
vera almennt, enda gat einungis fyrsta fyrirtækið í hverri nýrri iðngrein notið þess, og 
ætla mætti að það hefði getað ráðið nokkru um að ráðist væri í stofnun slíkra fyrirtækja. 
Með vísan til þessa tilgangs laganna, þeirra skilyrða sem undanþágan var bundin og 
ekki síst þess að undanþágutímabilið væri einskorðað við þrjú ár, taldi héraðsdómur að 
ekki væri hægt að afnema undanþágu þá sem deilt var um í málinu bótalaust. Náði hið 
umbeðna lögtak því ekki fram að ganga. Í dómi Hæstaréttar, sem staðfesti niðurstöðu 
héraðsdóms að efni til, segir það eitt að „telja verður, að ekki hafi verið unnt með 
afnámi laga nr. 57/1935 að svipta skattfrelsi og útsvars um 3 ár þau fyrirtæki, sem 
þessi hlunnindi höfðu áður verið veitt samkvæmt heimild í greindum lögum, sbr. 62. gr. 
stjórnarskrárinnar nr. 9/1920.“ 

                                            
71

 Ólafur Lárusson: „Afnám skattfrelsis“, bls. 8-9. 



 
39 

 

 Dómi héraðsdóms í málinu svipar mjög til framangreindrar álitsgerðar prófessors 

Ólafs Lárussonar, bæði um röksemdir og niðurstöðu málsins, fyrir utan það að í 

dómnum er ekki leitast við að fella umþrætt skattfrelsi undir hugtakið eign og hvergi 

er vísað til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar til stuðnings niðurstöðunni. Það 

sem ræður niðurstöðu dómsins er inntak undanþágunnar, tímabil hennar og sá 

tilgangur sem hún átti að þjóna. Dómur Hæstaréttar er aftur á móti býsna stuttorður 

og ekki auðvelt að ráða í á hvaða röksemdum niðurstaðan byggir. Einungis er vísað 

til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar til stuðnings niðurstöðunni, án nokkurra 

frekari útskýringa, en í því felst að réttindin sem í skattfrelsinu fólust voru talin falla 

undir gildissvið ákvæðisins og njóta verndar þess. 

 Annað mál af svipuðum toga kom til kasta Hæstaréttar nokkrum árum síðar, sem 

varðaði breytingu á skattlagningu s.k. stríðsáhættuþóknunar sem sjómenn nutu á 

meðan styrjöld geisaði:  

Hrd. 1948, bls. 587 
Málavextir voru þeir að í tilefni af kjaradeilu milli sjómanna og útgerðarmanna árið 
1939, sem illa gekk að leysa, lofaði ríkisstjórn Íslands að leggja fram frumvarp á Alþingi 
um tiltekið skattfrelsi þeirrar áhættuþóknunar sem útgerðarmenn buðu sjómönnum 
vegna aukinnar áhættu við fiskveiðar, en síðari heimsstyrjöldin var þá nýhafin. Gekk 
þetta eftir með því að sjómenn samþykktu kjarasamninga og ráðherra lagði fram 
frumvarp á Alþingi sem samþykkt var sem lög nr. 61/1939, um skatt- og útsvarsgreiðslu 
af stríðsáhættuþóknun. Í 1. og 2. gr. laganna kom fram að 50% af áhættuþóknun 
sjómanna, sem mælt var fyrir um í áðurnefndum kjarasamningnum frá því í október 
1939, skyldi vera undanþegin tekjuskatti og útsvari. Fyrirkomulag þetta hélt gildi sínu 
allt þar til undanþágan var afnumin með 1. mgr. 14. gr. laga nr. 128/1947, um 
dýrtíðarráðstafanir. Þau lög tóku gildi 1. janúar 1948, áður en álagning vegna 
tekjuársins 1947 fór fram og við þá álagningu var áhættuþóknun sjómanna skattlögð að 
fullu. M, loftskeytamaður á fiskiskipi, taldi sig eiga að njóta undanþágunnar vegna tekna 
ársins 1947 og kom málið fyrir dóm þegar lögtaks var krafist fyrir ætlaðri skattskuld 
hans. Í málinu byggði M meðal annars á því að um afturvirka skattlagningu væri að 
ræða, enda hefði allra tekna ársins 1947 þegar verið aflað þegar undanþágan var 
afnumin.  
 Í dómi meirihluta Hæstaréttar segir að þegar litið væri til aðdraganda þess að lög  
nr. 61/1939, um skatt- og útsvarsgreiðslu af stríðsáhættuþóknun, voru sett og orðalags 
1. gr. laganna yrði að telja að M hefði átt rétt á undanþágu frá því að greiða tekjuskatt 
af hálfri stríðsáhættuþóknun þeirri sem hann hafði unnið sér inn til þess tíma er lög nr. 
128/1947, um dýrtíðarráðstafanir, tóku gildi. Samkvæmt því var niðurstaða héraðsdóms 
um synjun um framgang lögtaksins staðfest.  
 Í atkvæði minnihluta réttarins, eins dómara, segir hins vegar að umþrætt undanþága 
frá skattgreiðslu tæki til svo nefndrar stríðsáhættuþóknunar og veitti orðalag laganna, 
tilefni þeirra og aðdragandi óyggjandi vísbendingu um að skattundanþágan væri 
einungis við það miðuð að styrjöld geisaði. Sjómenn sem voru í siglingum á meðan 
styrjöldin geisaði og meðan lögin voru í gildi nutu því undanþágu frá greiðslu 
tekjuskatts og útsvars af hálfri stríðsáhættuþóknuninni og yrði að telja þann rétt varinn 
af eignarréttarákvæði stjórnarskrár. Öðru máli gegndi hins vegar eftir að styrjöld væri 



 
40 

 

lokið því þá væri ekki um „raunverulega stríðsáhættuþóknun“ að tefla og forsendur 
laganna og grundvöllur liðinn undir lok. Að því gættu hefði löggjafinn jafn frjálsar hendur 
til breytinga á skattalögum. Þá hefði það tíðkast og verið staðfest af dómstólum að 
slíkar breytingar væru gerðar með lögum eftir lok tekjutímabils en áður en skattskrá 
væri lögð fram. Með 14. gr. laga nr. 128/1947 hefði umþrætt skattundanþága vegna 
stríðsáhættuþóknunar verið numin úr gildi og af því leiddi að tekjuskatt og útsvar yrði 
að leggja á allar tekjur sjómanna, þar með talið við álagningu vegna tekna ársins 1947, 
til samræmis framangreinda venju þar að lútandi. 

 Þrátt fyrir að forsendur meirihluta Hæstaréttar séu helst til snaggaralegar til þess 

að draga megi af þeim víðtækar ályktanir felst í niðurstöðunni, svo ekki verður um 

villst, að löggjafinn hafi getað fellt niður skattundanþáguna vegna stríðsáhættu-

þóknunarinnar með lögum, en þó ekki með afturvirkum hætti. Þá er niðurstaðan 

sýnilega á því byggð að fríðindin sem í undanþágunni fólust voru talin njóta verndar 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, án þess að til þess hafi beinlínis verið vísað.72 

Niðurstaða minnihluta Hæstaréttar er hins vegar á því byggð að forsendur og 

grundvöllur undanþágunnar hafi verið brostnar og liðnar undir lok strax við lok 

styrjaldarinnar. Um afturvirk áhrif löggjafarinnar færi því eftir þeirri venju sem myndast 

hafði í tengslum við breytingar skattalaga í lok tekjuárs eða skömmu síðar, en fyrir 

endanlega álagningu. 

 Af þessum dómum, sem voru þeir fyrstu sem vörðuðu afturvirkni skattalaga, mætti 

ætla að dómstólar myndu taka fast á þess konar lagasetningu og hún ekki standast 

nema í undantekningartilvikum. Sú varð hins vegar ekki raunin, og játuðu dómstólar 

löggjafanum, eftir sem verið hafði, þvert á móti talsverðu svigrúmi við setningu 

afturvirkra skattalaga,73 eins og vísað er til í niðurlagi sératkvæðisins í Hrd. 1948, bls. 

587. Það er í sjálfu sér ekki efni til að rekja þá sögu alla, en dómur Hæstaréttar sem 

gekk nokkru síðar varpar ágætu ljósi á viðhorf dómstóla í þessum efnum:  

Hrd. 1980, bls. 1732 
Í málinu var deilt um skattlagningu af tvennum toga, annars vegar vegna svokallaðs 
skyldusparnaðar á grundvelli laga nr. 77/1977, um skyldusparnað og ráðstafanir í 
ríkisfjármálum, og hins vegar skattauka samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 
96/1978, sem staðfest voru sem lög frá Alþingi nr. 121/1978, um kjaramál. 
 Um fyrrnefndu lögin segir í dómi meirihluta Hæstaréttar: „Lög þau, sem gjaldheimta 
þessi byggist á, voru að vísu sett síðasta dag ársins 1977. Framtal tekna ársins 1977 
fór eigi fram lögum samkvæmt fyrr en á fyrri hluta ársins 1978, og álagning skatta á 
þær tekjur fór eigi fram fyrr en á miðju því ári. Með hliðsjón af langri venju um setningu 
skattalaga hér á landi verður það eigi talið skerða svo mjög réttaröryggi manna, að 
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ógildi álagningarinnar varði, þótt ákvæði um skyldusparnað þennan hafi verið sett, 
þegar allra tekna ársins 1977 hafði raunverulega verið aflað.“74 
 Og um hin síðarnefndu: „Eins og áður greinir, miðast skattheimta þessi við tekjur 
manna á árinu 1977 og eignir í lok þess árs. Þegar lög þessi voru sett, var lokið hinni 
almennu álagningu tekjuskatts og eignarskatts samkvæmt lögum nr. 68/1971 og síðari 
breytingum á þeim lögum, en skattskrá í Reykjavík 1978 var lögð fram 27. júlí 1978 og 
skattþegnum sendar skattkröfur um sama leyti. Í íslenskum stjórnskipunarlögum eru 
ekki ákvæði, sem beint banna afturvirkni laga. Það leiðir af eðli máls, að lög hljóta oft 
að vera afturvirk, og könnun á íslenskum skattalögum sýnir, að allalgengt er, að 
skattalög séu afturvirk. Leiðir þetta að nokkru af þeirri skipan mála hér á landi, að 
skattar eru greiddir eftir á, miðað við tekjur ársins á undan og eign í lok þess árs. Þegar 
þetta er virt, verður ekki talið, að þau ákvæði bráðabirgðalaga nr. 96/1978, sbr. lög nr. 
121/1978, sem hér er um fjallað, séu ógild af þessum sökum. Umrædd skattálagning 
var lögboðin, eftir að hin almenna skattskrá fyrir árið 1978 hafði verið lögð fram og 
gjaldþegnum sendar skattkröfur. Þótt slík vinnubrögð af löggjafarvaldsins hálfu verði að 
teljast mjög varhugaverð, þykir ekki alveg næg ástæða til að telja þetta varða ógildi 
lagaákvæða þeirra, sem hér skipta máli.“ 
 Í atkvæði minnihluta Hæstaréttar, tveggja dómara, segir hins vegar um síðarnefndu 
löggjöfina: „Ákvæði 40. gr. stjórnarskrárinnar bannar ekki berum orðum afturvirkni 
skattálaga, svo sem að framan getur, enda mjög algengt, að skattalög verki aftur fyrir 
sig og hafi komið þannig til framkvæmda, áður en skattskrá hefur verið kynnt og 
skattkröfur sendar skattþegnum. Það verður þó að telja, að ekki hafi það verið ætlun 
stjórnarskrárgjafans, að almenni löggjafinn, og því síður forseti lýðveldisins víð útgáfu 
bráðabirgðalaga, gæti ákveðið ótakmarkaða afturvirkni slíkra laga. Ef slíkt væri heimilt, 
væri réttaröryggi skattþegna stofnað í hættu, t. d. ef menn gætu búist við því jafnvel 
löngu eftir öflun tekna, sem þegar hefði verið lagður skattur á og hann greiddur, að 
þurfa að greiða skatt af þeim að nýju. Einhver takmörk hljóta að vera við afturvirkni 
skattalaga, sem dómstólar verða að ákveða, hver eru. Nú eru skattar hér á landi ekki 
greiddir samtímis öflum tekna, heldur á næsta ári, eftir að þeirra hefur verið aflað. 
Koma þá ýmis tímamörk til álita. Teljum við eðlilegast að miða við lok álagningar og 
tilkynningu um hana til skattþegna, en eftir það verði ekki að ræða um frekari álagningu 
á viðkomandi skattstofna.“ 

 Þegar þarna var komið við sögu var ljóst að dómstólar myndu ekki játa 

löggjafanum ótakmörkuðu svigrúmi til setningar afturvirkra skattalaga. Meirihluti 

Hæstaréttar og minnihluti voru hins vegar ekki sammála um það hvar mörkin 

nákvæmlega lægju í þeim efnum. Bæði í atkvæðum meirihluta og minnihluta var talið 

að þrátt fyrir að ákvæði framangreindra laga um skyldusparnað hefðu ekki tekið gildi 

fyrr en síðasta dag ársins og þar með þegar allra tekna þess árs hefði verið aflað 

stæði það löggjöfinni ekki fyrir þrifum og var vísað til langrar venju í þá veru. Hvað 

skattaukann varðaði skildi hins vegar á milli. Eins og segir í dómnum tóku ákvæði 

þeirra laga ekki gildi fyrr en eftir að álagningu vegna tekjuársins var lokið. Þrátt fyrir 

að í dómi meirihlutans væri talið að lögin stæðust ákvæði stjórnarskrár, einkum 
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vegna þess að allalgengt væri að skattalög væru afturvirk, felast í forsendunum 

viðvaranir til löggjafans um að naumast yrði gengið lengra í þá veru. Minnihluti 

Hæstaréttar taldi aftur á móti að draga yrði ákveðna línu við lok álagningar, þannig að 

eftir það tímamark kæmi ekki til frekari álagningar á viðkomandi skattstofna. 

 Í dómi þessum felast þó engin fyrirheit um að víkja frá þeirri venju sem myndast 

hafði um setningu og gildistöku skattalaga, hvorki í dómi meirihluta Hæstaréttar né 

atkvæði minnihluta. Dómarana greindi einungis á um hvort svigrúm löggjafans í 

þessum efnum takmarkaðist við lok álagningar eða ekki. Þessi venja var enda rík og 

studdist við áralanga lagasetningarframkvæmd. Ármann Snævarr lýsir 

framkvæmdinni sem viðhöfð var sem svo: 

„Allt frá setningu laga 2/1923 um tekju- og eignarskatt hefir þannig hagað til um 
breytingar á skattalögum, að þau hafa að jafnaði verið sett í árslok og stundum ekki fyrr 
en eftir áramót, en þó hefir þeim verið beitt um ákvörðun á sköttum af tekjum manna og 
eignum sama ár og lögin voru sett eða fyrirfarandi ár.“75 

 Slíkur lagasetningarmáti heyrði því fráleitt til undantekninga og þar af leiðandi 

skiljanlegt að dómstólar hafi verið tregari en ella til að taka fyrir hendur 

löggjafarvaldsins um þá framkvæmd.76 Engu að síður má greina að þróunin hafi verið 

í átt til frekari takmarkana við afturvirkri skattlagningu, 77  sbr. eftirfarandi dóm 

Hæstaréttar: 

Hrd. 1984, bls. 560 
Með stoð í 4. gr. laga nr. 51/1974, um gatnagerðargjöld, eins og henni var breytt með 
1. gr. laga nr. 31/1975, um breyting á þeim lögum, var gatnagerðargjald lagt á eigendur 
fasteigna sem stóðu við götu sem bundið slitlag hafði verið lagt á árið 1973, eða 
tveimur árum áður gjaldtökuheimildin tók gildi. Einn eigandi fasteignar við götuna undi 
ekki álagningunni og í málinu byggði hann á því að um afturvirka skattlagningu væri að 
ræða sem færi í bága við þágildandi 67. gr. stjskr. um friðhelgi eignarréttar. 
 Í dómi meirihluta Hæstaréttar segir um gjaldtökuna: „Gatnagerðargjald það, sem um 
er fjallað í máli þessu, var lagt á samkvæmt 3., 4. og 5. gr. laga nr. 51/1974, sbr. lög nr. 
31/1975 og reglugerð nr. 430/1975. Það var lagt á eigendur fasteigna við Strandgötu á 
árinu 1975 vegna slitlags, sem sett hafði verið á götuna árið 1973. Hér var um 
sérstæða skattlagningu að ræða tengda tiltekinni framkvæmd, sem lauk um tveimur 
árum áður en lög og reglugerð um hana voru sett. Verður ekki séð, að stefndi eða aðrir 
eigendur fasteigna við Strandgötu hafi getað séð það fyrir árið 1973 eða haft ástæðu til 
að búast við því þá, að þeim yrði einhvern tíma síðar einum gert að greiða kostnaðinn 
við þessa framkvæmd. Máttu þeir og gera ráð fyrir því árið 1975, er gatnagerðargjaldið 

                                            
75

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 329. 
76

 Sjá einnig Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“, bls. 80-83, þar sem gefur að 
líta skrá um skattalög. Þar eru listuð með skipulegum hætti og í tímaröð lög um skatta, ásamt 
upplýsingum um dagsetningu þeirra og gildistöku. 
77
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var lagt á þá, að skattlagningu miðað við fjárhag þeirra 1973 væri lokið. Verður þessi 
skattlagning því ekki talin fá staðist eftir 67. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 
33/1944.“ 
 Í atkvæði minnihluta Hæstaréttar, eins dómara, segir hins vegar: „Ákvæði 4. greinar 
laga nr. 51/1974, sbr. 1. grein laga nr. 31/1975, um álagningu gatnagerðargjalds 
samkvæmt 3. grein laganna styðst við þá stjórnskipulegu heimild, sem almenni 
löggjafinn hefur samkvæmt 77. grein stjórnarskrár nr. 33/1944 til að leggja skatta á 
þjóðfélagsþegnana almennt eða á tiltekna hópa þeirra eftir almennum efnislegum 
mælikvarða og vissri jafnræðisreglu. Verður ekki talið, að það hafi verið andstætt 
umræddri meginreglu, sem skylt er að gæta við skattlagningu, er lagaákvæði þetta batt 
heimild til álagningar gjaldsins við fasteignaeigendur eina, og við þá eina þeirra á 
meðal, er fasteignir áttu við þær götur, sem lagðar höfðu verið eða lagðar yrðu bundnu 
slitlagi hverju sinni. Haggar það ekki þessari niðurstöðu, að lögin kveða á um, að 
eigendur fasteigna við þær götur, sem bundnu slitlagi hafi verið lagðar fyrir meira en 
fimm árum, skuli vera undanskildir gjaldskyldu samkvæmt lögunum, en það var í því 
skyni gert að takmarka afturvirkni laganna. Samkvæmt þessu verður ekki á það fallist 
með stefnda, að umrætt lagaákvæði brjóti gegn þeirri stjórnskipulegu vernd, sem 
eignarétturinn nýtur samkvæmt 67. grein stjórnarskrárinnar.“ 

 Í dómi þessum var afturvirkri álagningu gatnagerðargjaldsins hafnað með skýrum 

hætti með vísan til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Af forsendunum má ráða 

að tillitið til hagsmuna skattaðilans hafi mátt ráða mestu um þá niðurstöðu, þar sem 

hann hvorki gat séð það fyrir né mátti búast við því að frekari skattar yrðu á hann 

lagðir vegna fjárhags hans árið 1973. Ekki var þó algjör einhugur um þessa 

röksemdafærslu, eins og atkvæði minnihluta ber með sér, þar sem talið var að 

skattlagningarheimildin uppfyllti kröfur þáverandi 77. gr. stjskr. og afturvirkni 

álagningarinnar þótti ekki leiða til þess að brotið væri gegn þágildandi 67. gr. stjskr.78 

 Hér hefur verið stiklað á stóru um afstöðu dómstóla til afturvirkrar skattlagningar 

og þess svigrúms sem löggjafanum var játað í þeim efnum. Eins og áður segir var 

það fyrst og fremst þessi réttarframkvæmd, bæði af hálfu dómstóla og löggjafans 

sjálfs, sem varð kveikjan að því að taka upp í stjórnarskrá reglu um almennt bann við 

afturvirkni skattalaga. 

 Réttarframkvæmd eftir 1995 5.3

Þar sem tilefni setningar 2. mgr. 77. gr. stjskr. var meðal annars að bregðast við þeirri 

réttarframkvæmd sem rakin er hér að framan mátti gera ráð fyrir að regla greinarinnar 

myndi hafa nokkur áhrif strax frá gildistöku. Þó verður að gera þann fyrirvara að 

dómsúrlausnir höfðu þá þegar þróast í átt að frekari takmörkunum við afturvirkri 
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skattlagningu, sbr. áðurnefndan Hrd. 1984, bls. 560, og svo að lagasetningarmátinn 

hafði einnig breyst að nokkru. Hér að neðan verður fjallað um þær úrlausnir dómstóla 

og yfirskattanefndar þar sem ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. hefur komið til efnislegrar 

umfjöllunar. 

 Afnám ívilnunar 5.3.1

Einn fyrsti dómur Hæstaréttar um skýringu 2. mgr. 77. gr. stjskr. varðaði breytingar og 

loks niðurfellingu á frádráttarheimild skattaðila vegna kaupa á hlutabréfum. Þannig 

háttaði til að frá og með árinu 1994 gilti sú regla um skattfrádrátt vegna fjárfestinga 

einstaklinga í innlendum atvinnurekstri að heimilt var að draga frá tekjum 80% af 

verði keyptra hlutabréfa á árinu, þó að tilteknu hámarki, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

147/1994 um breyting á B-lið 30. gr. þágildandi laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og 

eignarskatt. Jafnframt var heimilt samkvæmt 2. mgr. sömu lagagreinar að flytja milli 

ára fjárhæð umfram frádráttarmörk og nýta á næstu fimm árum. Með lögum nr. 

137/1996, sem tóku gildi þann 1. janúar 1997, var B-lið 30. gr. laga nr. 75/1981 enn 

breytt, þá á þann veg að framangreindur frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri 

var lækkaður í áföngum, uns hann féll niður, á þremur árum. Frádráttur vegna 

fjárfestingar á árinu 1997 skyldi samkvæmt því vera að hámarki 60% af 

heildarfjárhæð fjárfestingar, 40% á árinu 1998 og 20% árið 1999. Fjárhæð sem 

heimilt hafði verið að flytja milli ára vegna fjárfestingar fyrir gildistöku laga 137/1996 

taldist í skilningi laganna vera aukning á fjárfestingu í atvinnurekstri og því skyldu 

framangreind frádráttarmörk einnig gilda um þann frádrátt. Hafði þetta þær afleiðingar 

að þeir, sem fjárfest höfðu í hlutabréfum árið 1996 og fyrr og ætluðu að nýta sér þá 

fjárfestingu til frádráttar frá tekjum ársins 1997 og síðar, urðu að sæta skerðingu 

þeirrar frádráttarheimildar sem ónýtt var og nam skerðingin mismuninum á 

frádráttarheimildum 2. gr. laga nr. 147/1994 annars vegar og laga nr. 137/1996 hins 

vegar. Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar var fjallað um þessa lagasetningu: 

Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002) 
Málsatvik voru þau að J, stefndi fyrir Hæstarétti, keypti árið 1996 hlutabréf í nokkrum 
innlendum hlutafélögum fyrir fjárhæð alls að kr. 1.250.000. Í skattframtali ársins 1998, 
vegna tekjuársins 1997, miðaði J ónýttan skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa fyrri ára 
við 80% þeirrar fjárhæðar sem heimilt var að nýta, eða sama hlutfall og árið áður. Við 
álagningu lækkaði skattstjóri hins vegar þennan frádrátt J og taldi að miða bæri við 
60% fjárhæðarinnar, þar sem „ónýttar frádráttarheimildir skerðast eftir þeim reglum sem 
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gilda á því ári sem þær koma til frádráttar“, og var sú niðurstaða staðfest af hálfu 
yfirskattanefndar. 
 Fyrir dómi byggði J á því með lögum nr. 137/1996 hefði löggjafinn mælt fyrir um 
afturvirka skerðingu á rétti sem hann hefði þegar áunnið sér lögum samkvæmt. Ákvæði 
þeirra laga gæti ekki náð til fjárfestinga í atvinnurekstri sem stofnað væri til fyrir 
gildistöku laganna. Ákvæði 5. mgr. 3. gr. laga nr. 137/1996 skerti ónýtta 
frádráttarheimild hans, þrátt fyrir reglu laga nr. 147/1994 sem gilda átti næstu fimm árin 
eftir fjárfestingu hans í hlutabréfum. Ákvæðið væri því íþyngjandi og afturvirkt og í 
andstöðu við 2. mgr. 77. gr. stjskr. Íslenska ríkið bar því aftur á móti við að áðurnefnd  
3. gr. laga nr. 137/1996 hefði ekki falið í sér afturvirka skerðingu á rétti J og ekki brotið 
gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. Lögin hefðu öðlast gildi 1. janúar 1997 og hafi því gilt um 
álagningu opinberra gjalda árið 1998 vegna tekna ársins 1997. Þá byggði íslenska ríkið 
einnig á því að þær frádráttarheimildir sem deilt væri um í málinu teldust ekki til skatta í 
skilningi 2. mgr. 77. gr. stjskr., heldur væri um að ræða ívilnun sem hafi átt að gilda í 
tiltekinn tíma.  
 Í forsendum meirihluta Hæstaréttar kemur fram að J hafi ákveðið að festa kaup á 
hlutabréfum árið 1996 og hagnýta sér þann frádrátt frá tekjum vegna 
hlutabréfakaupanna sem heimilaður væri samkvæmt lögum nr. 147/1994 og flytja 
fjárhæð umfram frádráttarmörk og nýta á næstu árum. Sú lagasetning hafi verið vel 
kynnt almenningi og til þess fallin að efla atvinnulífið, enda var fólk hvatt til þess að 
ráðstafa fé sínu með þeim hætti. Á móti kæmi tiltekið skattahagræði, í allt að fimm ár 
þar á eftir ef farið væri fram úr þeirri fjárhæð sem árlega mætti draga frá tekjum. J hafi 
dregið frá tekjum sínum hámarksfjárhæð samkvæmt heimild nefndra laga í 
skattframtölum 1997 og 1998 vegna tekjuáranna 1996 og 1997, en sá frádráttur hafi við 
álagningu síðarnefnda ársins verið lækkaður um 20% á grundvelli laga nr. 137/1996, 
sem tekið höfðu gildi þann 1. janúar 1997. Í forsendum meirihluta Hæstaréttar var því 
næst vísað til 2. mgr. 77. gr. stjskr. þar sem segði að enginn skattur yrði lagður á nema 
heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráði skattskyldu. Í 
lögskýringargögnum væri tekið fram að regla greinarinnar fæli í sér nýmæli og að með 
banni við afturvirkni skattalaga væri ekki aðeins girt fyrir að sett yrðu afturvirk lög um 
nýja tegund skatta eða gjalda, heldur væri einnig bannað að kveða á um hærri skatta 
eða gjöld með afturvirkri lagabreytingu og gilti einu hvort slík hækkun stafaði af 
breytingu á skattstofni eða skatthlutfalli. Þá segði einnig að í reglunni fælist að löggjöf 
um skatta myndi teljast afturvirk ef hún væri sett eftir það tímamark sem skattskyldan 
eða skatthæðin ætti að taka mið af. Svo segir orðrétt: „Frádráttarheimildir skattalaga 
eru hluti af þeim reglum, sem stjórna því hvaða skattar eru lagðir á einstaklinga og 
lögaðila. Skattálögur er unnt að auka hvort heldur með því að draga úr eða fella niður 
eldri frádráttarheimildir, hækka skatthlutfall, breyta skattstofni eða með enn öðru móti. 
Verður ekki fallist á með áfrýjanda að breyting á frádráttarheimild, sem leiðir til hærri 
skattgreiðslu, falli almennt utan við reglu 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar um bann við 
afturvirkni skattalaga, sem er sprottin af því að mikilvægt er talið að almenningur geti 
treyst því meðal annars að álagning tekjuskatts sé í samræmi við þær reglur, sem giltu 
þegar teknanna var aflað. Fjárfesting stefnda fór fram á árinu 1996 meðan lög kváðu á 
um heimild manna til að draga 80% fjárfestingar við hlutafjárkaup upp að tilteknu 
hámarki frá skatti næstu fimm árin. Skattaleg meðferð slíkrar ráðstöfunar fjár var þar 
með ákveðin í lögum, en áhrifum hennar jafnframt dreift á allt að fimm ár. Skatthagræði 
þetta var skert með lögum nr. 137/1996, en samkvæmt 5. mgr. 3. gr. þeirra laga skyldi 
farið með eldri ónýttan frádrátt eins og fjárfestingin að baki honum hefði átt sér stað 
eftir gildistöku laganna. Við úrlausn um það, hvort lagaákvæðið fái samrýmst reglu 2. 
mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, verður að líta til þess að löggjafi og stjórnvöld stuðluðu 
sjálf að því í þágu atvinnulífsins að einstaklingar legðu fé sitt í hlutafjárkaup, sem 
almennt fylgir áhætta, í stað þess að fjárfesta með öðrum og öruggari hætti. Á móti tók 
ríkið á sig að veita skattívilnun af 80% fjárfestingarinnar. Sá tími, sem sú ívilnun skyldi 



 
46 

 

gilda, var bæði fyrirfram gefinn og tiltölulega skammur. Skattalegt hagræði var þannig 
útreiknanlegt og unnt að leggja mat á áhættuna, sem tekin væri, í samanburði við það. 
Þegar þessi aðstaða er virt verður að fallast á með stefnda að lagagreinin feli í sér 
afturvirkni, sem braut í bága við 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar.“ Samkvæmt þessu 
var dómur héraðsdóms, þar sem úrskurður yfirskattanefndar í máli J hafði verið felldur 
úr gildi, staðfestur.  
 Í atkvæði minnihluta Hæstaréttar, tveggja dómara, segir hins vegar: „Fjárfesting 
stefnda fór fram á árinu 1996, þegar lög nr. 147/1994 giltu, sem kváðu á um 80% 
skatthagræði í fimm ár. Hagræði þetta var skert með gildistöku laga nr. 137/1996 hinn 
1. janúar 1997. Í 5. mgr. 3. gr. laganna kemur fram, að fjárhæð, sem heimilt hafði verið 
að flytja milli ára vegna fjárfestinga í atvinnurekstri fyrir gildistöku laganna, teljist vera 
aukning á fjárfestingu í atvinnurekstri samkvæmt 1. og 2. mgr., það er ónýtt aukning 
fjárfestingar á árinu 1996 skuli teljast aukning í fjárfestingu árin 1997-1999. Stefndi gat 
ekki vænst þess að það skatthagræði, sem í gildi var við fjárfestingu hans 1996, yrði 
óbreytt um óvissa framtíð. Verður að fara varlega í að binda hendur löggjafans á þessu 
sviði sérstaklega. Aftur á móti verður skattþegn að geta gert sér grein fyrir því á þeim 
tíma sem hann aflar tekna og ráðstafar þeim aftur hvaða áhrif hver einstök ráðstöfun 
hefur í skattalegu tilliti. Enda þótt ákvæði laga nr. 137/1996 hafi náð til fjárfestinga sem 
áttu sér stað fyrir gildistöku laganna lutu þau að tekjuskattsálagningu í framtíð en ekki 
fortíð. Þau atvik sem réðu skattskyldu stefnda tekjuárið 1997 voru fyrst og fremst tekjur 
hans og eignir á því ári og þær heimildir til frádráttar sem þá voru í gildi. 
Lagabreytingin, sem tók gildi 1. janúar 1997, var að þessu leyti almenn breyting á 
frádráttarreglum og kom ekki til framkvæmda fyrr en við álagningu að fullnuðu skattári. 
Hún fól því ekki í sér afturvirkni og braut ekki í bága við 2. mgr. 77. gr. 
stjórnarskrárinnar.“ 

 Álitamálið í þessum dómi var því fyrst og fremst það hvort ákvæði laga  

nr. 137/1996, sem fólust í skerðingu og loks afnámi tiltekinnar frádráttarheimildar, 

hefðu afturvirk áhrif í för með sér þannig að í bága færi við ákvæði 2. mgr. 77. gr. 

stjskr. Meirihluti Hæstaréttar rekur að frádráttarheimildir skattalaga, svo sem eins og 

deilt var um í málinu, væru hluti þeirra reglna sem stjórnuðu því hversu háir skattar 

eru endanlega lagðir á skattaðila og skattálögur væri hvort heldur sem er hægt að 

auka með því að breyta frádráttarheimildum, hækka skatthlutfall eða með enn öðru 

móti. Af því leiddi að slíkar heimildir féllu almennt séð ekki utan reglu 2. mgr. 77. gr. 

stjskr. Við úrlausn þess hvort umþrætt lagaákvæði fengi samrýmst 2. mgr. 77. gr. 

stjskr. lagði meirihluti Hæstaréttar ríka áherslu á að löggjafinn hefði sjálfur stuðlað að 

því að einstaklingar legðu fé sitt í hlutabréfakaup með því að veita skattaívilnun á 

móti, í stað annarra og öruggari fjárfestingakosta. Þá var litið til þess að 

skattahagræðinu hefði verið markaður fyrirframákveðinn og tiltölulega skammur tími 

og það hefði af þeim sökum verið útreiknanlegt. Að þessu virtu þótti lagaákvæðið 

sem um var deilt í málinu hafa afturvirk áhrif og færi í bága við 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

 Í atkvæði minnihlutans var hins vegar tekið fram að á sviði skattaréttar þurfi að 

fara varlega í að binda hendur löggjafans, eins og það er orðað, og að J hefði ekki 
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getað vænst þess að skattahagræði það sem í gildi var við fjárfestingu hans myndi 

standa óbreytt um óvissa framtíð. Þá er vísað til þess að jafnvel þótt ákvæði þeirra 

laga sem um var deilt í málinu tækju að einhverju leyti til fjárfestinga sem áttu sér 

stað fyrir gildistöku laganna hafi þau lotið að álagningu skatta í framtíð en ekki fortíð. 

Þau atvik sem réðu skattskyldu tekjuárið 1997 voru fyrst og fremst tekjur og eignir á 

því ári og þær frádráttarheimildir sem þá hefðu verið í gildi. Lagabreytingin, sem um 

var deilt, tók gildi 1. janúar 1997 og kom ekki til framkvæmda fyrr en að fullnuðu því 

tekjuári. Samkvæmt þessu fólst engin afturvirkni í lagasetningunni og brutu ákvæði 

laganna því ekki gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

 Það er einkum tvennt í forsendum meirihluta Hæstaréttar sem vekur athygli. Í 

fyrsta lagi sú niðurstaða réttarins að ákvæði skattalaga um heimildir skattaðila til 

frádráttar frá tekjum sínum fyrir skattlagningu féllu almennt séð ekki utan reglu  

2. mgr. 77. gr. stjskr., enda gætu slíkar frádráttarheimildir haft mikið að segja um 

fjárhæð endanlegrar álagningar. Íslenska ríkið byggði einmitt á því í málinu að 

frádráttarheimildin, sem um var deilt, væri ívilnandi fyrir skattaðila og slíkar heimildir 

væri unnt að afnema án tillits til reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. Þessi afstaða meirihlutans 

er rökrétt að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem búa reglunni að baki, en hana leiðir 

hins vegar ekki beinlínis af orðalagi ákvæðisins. Telja verður að hér sé um að ræða 

mikilvæga skýringu á efnisinntaki reglunnar 

 Í annan stað að aðferðafræðin sem meirihluti Hæstaréttar leggur til grundvallar við 

mat á því hvort hin umþrætta lagasetning hafi brotið gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. miðar 

fyrst og fremst að því að rökstyðja að hún hafi haft afturvirk áhrif í för með sér, fremur 

en greiningu á því hvenær þau atvik urðu sem réðu skattskyldu í skilningi ákvæðisins. 

Lagasetningin er þannig talin fela í sér afturvirkni sem fari sem slík í bága við 2. mgr. 

77. gr. stjskr. Í þessu sambandi er þess og að geta að forsendum meirihluta 

Hæstaréttar svipar mjög til forsendna héraðsdóms sem birtar eru með Hrd. 1943, bls. 

154 og röksemda prófessors Ólafs Lárussonar í álitsgerð hans um það sama mál, 

svo sem rakið er í kafla 5.2. Þannig er í báðum tilvikum vísað til þess að 

skattahagræðið, sem veitt var iðnfyrirtækinu annars vegar og í formi 

frádráttarheimildar vegna hlutafjárkaupa hins vegar, hafi hvatt til og getað haft 

nokkuð um það að segja að ráðist var á annað borð í slíkan rekstur eða fjárfestingu. 

Þá er í báðum tilvikum lögð sérstök áhersla á að skattahagræðið, sem um var deilt, 

hefði verið tímabundið og til tiltölulega skamms tíma. Það mætti því hæglega velta 
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upp þeirri spurningu hvort niðurstaða Hæstaréttar í málinu hefði ef til vill getað orðið 

sú sama óháð gildistöku og inntaki 2. mgr. 77. gr. stjskr., en þá stuðst við annars 

konar lagagrundvöll. 

 Við samanburð á forsendum meirihluta og minnihluta Hæstaréttar í málinu er ljóst 

að ákveðinn hugmyndafræðilegur og aðferðafræðilegur ágreiningur var á milli 

meirihluta og minnihluta réttarins. Eins og áður segir rökstyður meirihlutinn að hin 

umþrætta lagasetning hafi falið í sér afturvirkni sem færi í bága við ákvæði 2. mgr. 

77. gr. stjskr. Í atkvæði minnihluta réttarins er hins vegar tekin sérstök afstaða til þess 

hver þau atvik voru sem réðu skattskyldu vegna tekjuársins 1997. Þar kemur fram að 

það hafi fyrst og fremst verið tekjur og eignir skattaðila, ásamt þeim 

frádráttarheimildum sem þá hafi verið í gildi. Lögin, sem afnámu hina umþrættu 

frádráttarheimild, hafi þannig verið formlega framvirk en jafnframt viðurkennt að þau 

hafi haft óbein afturvirk áhrif í för með sér, sbr. orðalagið um að lögin hafi einnig „náð 

til fjárfestinga sem áttu sér stað fyrir gildistöku“ þeirra.79 Með öðrum orðum leggur 

meirihluti Hæstaréttar aðaláherslu á hin efnislegu áhrif lagasetningarinnar en 

minnihlutinn greinir tímaröð atvika með formlegum hætti og fá hin efnislegu afturvirku 

áhrif engu breytt um þá niðurstöðu sem þannig er komist að. Í þessum áherslumun á 

milli meirihluta og minnihluta Hæstaréttar felst einnig að meirihlutinn gerir mikið úr 

þeim væntingum sem skattaðilinn mátti með réttu gera til skattalegrar meðferðar 

ráðstöfunar sinnar og hvað hann mátti sjá fyrir í þeim efnum. Í afstöðu minnihlutans 

felst hins vegar að slíkar væntingar eru nánast að engu hafandi, enda teldist röskun á 

slíkum væntingum einungis til óbeinna afturvirkra áhrifa. 

 Erfðafjárskattur 5.3.2

Þann 31. mars 2004 voru birt ný lög um erfðafjárskatt, nr. 14/2004, sem leystu af 

hólmi eldri lög þess efnis. Ákvæði 21. gr. laganna var svohljóðandi: „Lög þessi öðlast 

gildi 1. apríl 2004 og taka til skipta á dánarbúum þeirra sem andast þann dag eða 

síðar. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 83/1984, um erfðafjárskatt, með síðari 

breytingum. Lögin taka einnig til búskipta þeirra er hafa heimild til setu í óskiptu búi 
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 Forsendur minnihluta Hæstaréttar sem þarna eru gerðar að umtalsefni eru augljóslega undir beinum 
áhrifum af skilgreiningu Sigurðar Líndal á hugtakinu óbein afturvirkni, sem fjallað er um í kafla 2.1, sbr. 
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fari þau fram eftir gildistöku laganna.“ Í kjölfar setningar laganna vöknuðu eðlilega 

spurningar um hvaða reglur giltu um erfðafjárskatt við skipti á dánarbúum þeirra sem 

önduðust fyrir gildistöku þeirra, í þeim tilvikum sem heimild til setu í óskiptu búi var 

ekki fyrir hendi, enda sérstaklega tekið fram að þau giltu aðeins um skipti á 

dánarbúum þeirra sem létust eftir gildistöku þeirra. Við þeirri óvissu var brugðist með 

setningu laga nr. 15/2004, um breytingu á lögum um erfðafjárskatt nr. 14/2004, sem 

tóku gildi þann 21. apríl 2004 og bættu við lögin ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: 

„Ákvæði laga nr. 83/1984, um erfðafjárskatt, með síðar breytingum, skulu gilda um 

skipti á dánarbúum þeirra sem önduðust fyrir 1. apríl 2004, sbr. þó ákvæði 3. málsl. 

21. gr. laga þessara.“ 

 Af þessari óvenjulegu atburðarás leiddi að frá og með 1. apríl 2004 og til 21. apríl 

s.á. giltu í raun engin lög um erfðafjárskatt við skipti á dánarbúum þeirra manna er 

létust fyrir 1. apríl 2004, og í kjölfarið komu tvö mál til kasta Hæstaréttar sem vörðuðu 

álagningu erfðafjárskatts við töku arfs eftir arfláta er létust fyrir þann dag. 

Hrd. 2004, bls. 4816 (465/2004) 
Málavextir voru þeir að erfingjar G, sem lést 29. september 2003, fengu leyfi til 
einkaskipta á búi hans þann 16. febrúar 2004. Erfingjarnir, varnaraðilar fyrir Hæstarétti, 
gerðu erfðafjárskýrslu sem dagsett var þann 10. apríl 2004 og afhent sýslumanni  
13. sama mánaðar. Í erfðafjárskýrslunni var getið um arfshluta hvers og eins erfingja og 
samkvæmt henni var ekki gert ráð fyrir að neinn erfðafjárskattur yrði greiddur. Í kjölfar 
athugunar tilkynnti sýslumaður að hann hefði ákveðið að leggja á erfingjana 
erfðafjárskatt tilgreindrar fjárhæðar og var erfðafjárskýrslan árituð í samræmi við það. 
Erfingjarnir undu ekki þeirri ákvörðun og skutu henni til dóms.  
 Í dómi meirihluta Hæstaréttar segir: „Í 21. gr. laga nr. 14/2004 var sem áður segir 
mælt fyrir um að lögin skyldu öðlast gildi 1. apríl 2004 og taka til skipta á dánarbúum 
eftir þá, sem létust þann dag eða síðar. Sagði enn fremur að frá sama tíma féllu lög nr. 
83/1984 úr gildi. Samkvæmt beinum orðum þessa ákvæðis var ekki lengur í gildi nein 
löggjöf um erfðafjárskatt vegna töku arfs eftir þá, sem látnir voru fyrir 1. apríl 2004. 
Getur í þessum efnum engu breytt hvort ætlun löggjafans kunni að hafa verið önnur en 
þessi, enda er í 40. gr. stjórnarskrárinnar kveðið á um að engan skatt megi leggja á 
nema með lögum. Brast því sóknaraðila heimild til að leggja erfðafjárskatt á varnaraðila 
samkvæmt erfðafjárskýrslu, sem afhent var honum 13. apríl 2004 í tengslum við lok 
skipta á dánarbúi [G], en á þeim tíma hafði ekki enn tekið gildi fyrrnefnt ákvæði til 
bráðabirgða við lög nr. 14/2004, sem sett var með lögum nr. 15/2004.“ Samkvæmt 
þessu var ákvörðun sýslumanns um álagningu erfðafjárskatts felld úr gildi.  
 Í atkvæði minnihluta Hæstaréttar, eins dómara, segir hins vegar: „Þegar litið er til laga 
nr. 14/2004 í heild, sést að ætlun löggjafans var sú að láta dánardægur arfláta ráða því 
aðallega eftir hvaða reglum ætti að fara um erfðafjárskatt. Hins vegar láðist að taka 
skýrlega tillit til þess í 21. gr. laganna að skiptum í þó nokkrum dánarbúum hlaut eðli 
málsins samkvæmt að vera ólokið við gildistöku laganna 1. apríl 2004, það er að segja 
eftir þá sem látist höfðu næstu mánuðina á undan. Ljóst er þó að það getur ekki hafa 
verið ætlun löggjafans að leggja ekki erfðafjárskatt á þau dánarbú og gátu arfþegar í 
þessum búum ekki vænst þess. Samkvæmt 65. gr. stjórnarskrár skulu allir vera jafnir 
fyrir lögum. Jafnframt er það grundvallarregla að löggjöf um skatta verður að skipa 
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samkvæmt almennum málefnalegum mælikvarða. Skattar verða því að ná jafnt til allra 
þeirra sem eins stendur á um og skattskylda þeirra getur ekki fallið niður aðeins vegna 
þess að þeir ljúka ekki skiptum fyrir ákveðinn tíma. Skatta má ekki leggja á, breyta né 
af taka nema með lögum samkvæmt 40. gr. stjórnarskrárinnar. Verða slík lagaákvæði 
að vera ótvíræð. Ber að skýra gildistökuákvæði 21. gr. laga nr. 14/2004 með 
framangreint í huga. Skilja verður því ákvæðið svo að lög nr. 83/1984 með áorðnum 
breytingum séu felld niður að því er varða búskipti eftir þá sem látast eftir 1. apríl 2004.“ 
Niðurstaða minnihluta Hæstaréttar var því sú að staðfesta ákvörðun sýslumanns um 
álagningu erfðafjárskattsins. 
 
 
Hrd. 2005, bls. 4701 (478/2005) 
Atvik máls voru þau að S lést 28. mars 2004 og gefið var út leyfi til einkaskipta á búi 
hennar og manns hennar, sem látist hafði löngu fyrr, þann 13. ágúst 2004. 
Erfðafjárskýrsla var dagsett 10. janúar 2005 og móttekin af sýslumanni 12. s.m. Í bréfi 
J, eins erfingja S og sóknaraðila máls þessa, sem fylgdi erfðafjárskýrslunni gerði hann 
kröfu um að erfingjum yrði ekki gert að greiða erfðafjárskatt og vísaði til niðurstöðunnar 
í Hrd. 2004, bls. 4816 (465/2004), í þeim efnum og til stuðnings kröfunni. Sýslumaður 
tók ekki undir sjónarmið J og áritaði erfðafjárskýrsluna til staðfestingar á álagningu 
erfðafjárskatts. Fyrir dómi byggði J á því að framangreindur dómur Hæstaréttar hefði 
fordæmisgildi í málinu. Íslenska ríkið, varnaraðili, byggði einkum á því að með lögum 
nr. 15/2004 hefði fullnægjandi lagastoð verið skotið undir álagningu erfðafjárskatts af 
arfi eftir þá sem létust fyrir 1. apríl 2004.  
 Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var af Hæstarétti með vísan til forsendna, segir: 
„Eins og áður hefur verið rakið var það niðurstaða Hæstaréttar í tilvitnuðu máli að bein 
ákvæði 2. málsliðar 21. gr. laga nr. 14/2004 um erfðafjárskatt hefðu fellt úr gildi lög nr. 
83/1984 um erfðafjárskatt og að því hefði eftir gildistöku laga nr. 14/2004 1. apríl 2004 
ekki verið í gildi nein löggjöf um erfðafjárskatt eftir þá sem látnir voru fyrir þann tíma. Úr 
því ástandi varð ekki bætt nema með lagasetningu og var það eins og áður greinir gert 
með setningu bráðabirgðaákvæðis við lög nr. 14/2004. Með bráðabirgðaákvæðinu var 
að því stefnt að taka af öll tvímæli varðandi lagaskil milli eldri og yngri laga með því að 
kveða á um að lög nr. 83/1984 skuldi gilda um skipti á dánarbúum þeirra sem létust 
fyrir gildistöku nýju laganna 1. apríl 2004 í þeim tilvikum sem ekki var heimild til setu í 
óskiptu búi. Með ákvæðinu sem er í samræmi við hefðbundnar lagaskilareglur er 
þannig lögfest að efnisreglur eldri laga skuli gilda um skipti eftir þá sem létust í gildistíð 
þeirra. Er það mat dómsins að regla bráðabirgðaákvæðisins sé fortakslaus og ótvíræð 
og að ákvæðið veiti fullnægjandi lagastoð í skilningi 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar 
fyrir álagningu erfðafjárskatts þess sem um er deilt í málinu. Móðir sóknaraðila lést eins 
og áður greinir í gildistíð laga nr. 83/1984 og bráðabirgðaákvæði laga nr. 14/2004 hafði 
tekið gildi þegar erfðafjárskýrsla var afhent sýslumanni. Stendur því ákvæði 2. mgr. 77. 
gr. stjórnarskrárinnar, sem kveður á um að enginn skattur verði á lagður nema heimild 
hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu, því ekki í vegi 
að erfðafjárskatturinn teljist löglega álagður.“ 

 Í þessum tveimur málum var fjallað um sömu lagaákvæði og atvik máls voru 

sambærileg í öllum atriðum, fyrir utan tímasetningu þeirra. Í báðum tilvikum létust 

arflátar í gildistíð laga nr. 83/1984, um erfðafjárskatt, og áður en þau voru felld úr 

gildi. Eini raunverulegi munurinn á milli málanna var skiladagur erfðafjárskýrslu. 

Niðurstöður málanna voru hins vegar gjörólíkar. 
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 Í dómi meirihluta Hæstaréttar í fyrra málinu, Hrd. 2004, bls. 4816 (465/2004), er 

hinu óvenjulega lagasetningarferli lýst og tekið skýrlega fram að þegar 

erfðafjárskýrslunni hafi verið skilað, þann 13. apríl 2004, hafi ekki verið í gildi nein lög 

um erfðafjárskatt vegna töku arfs eftir þá sem létust fyrir 1. apríl 2004. Vegna 

ákvæðis 40. gr. stjskr. gæti það engu breytt þótt ætlun löggjafans kunni að hafa verið 

önnur. Með því að ákvæði til bráðabirgða við lög nr. 14/2004 um erfðafjárskatt, sbr. 

lög nr. 15/2004 um breytingu á þeim lögum, hafði ekki gengið í gildi þegar 

erfðafjárskýrslunni var skilað yrði því ekki beitt í málinu. Í atkvæði minnihluta 

Hæstaréttar er hins vegar tekið fram að ætlun löggjafans hafi aldrei verið sú að leggja 

ekki erfðafjárskatt á töku arfs eftir þá sem létust fyrir 1. apríl 2004 og arfþegar hefðu 

ekki getað vænst slíkra málaloka. Með vísan til jafnræðisreglu stjórnarskrár yrði því 

að skýra 21. gr. laga nr. 14/2004 um erfðafjárskatt, um gildistöku laganna, á þá leið 

að í henni fælist að eldri lög um erfðafjárskatt, nr. 83/1984, féllu úr gildi aðeins að því 

er varðaði búskipti eftir þá sem létust eftir 1. apríl 2004. Hvorki í dómi meirihluta 

Hæstaréttar né atkvæði minnihluta virðist þannig hafa komið til greina að beita 

bráðabirgðaákvæði laga nr. 14/2004 með afturvirkum hætti, heldur réðist niðurstaðan 

á því hvort fullnægjandi lagastoð væri fyrir álagningu erfðafjárskattsins. Í dómi 

meirihlutans segir að lagastoð skorti, en minnihlutinn telur að á grundvelli túlkunar 

gildistökuákvæðisins megi finna álagningunni fullnægjandi lagastoð. 

 Í síðara málinu, Hrd. 2005, 4701 (478/2005), segir efnislega að þar sem arfláti hafi 

látist í gildistíð laga nr. 83/1984 og að bráðabirgðaákvæði laga nr. 14/2004 hefði 

þegar gengið í gildi þegar erfðafjárskýrslunni var skilað þann 12. janúar 2005 stæði 

ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. því ekki í vegi að erfðafjárskattur væri á lagður. Í þessu 

orðalagi héraðsdóms felst að fullnægjandi lagaheimild hafi allt að einu verið fyrir 

hendi þegar þau atvik urðu sem talin voru ráða skattskyldu í skilningi 2. mgr. 77. gr. 

stjskr.  

 Í síðara málinu reynir hins vegar með beinum hætti á ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

Staðreyndir málsins voru þær að í Hrd. 2004, bls. 4816 (465/2004) var komist að 

þeirri niðurstöðu að eftir gildistöku hinna nýju laga nr. 14/2004, um erfðafjárskatt, hafi 

ekki verið í gildi nein löggjöf um erfðafjárskatt vegna töku arfs eftir þá sem létust fyrir 

1. apríl 2004. Lögin mæltu hins vegar fyrir um álagningu erfðafjárskatts vegna töku 

arfs eftir þá sem létust síðar. Með þessum lagasetningarmáta ákvað löggjafinn sjálfur 

að dánardagur arfláta væri eitt þeirra atvika sem réði skattskyldu, þ.e. með því að 
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fella niður skattskyldu vegna töku arfs eftir þá sem létust fyrir þann dag. Auðsýnt er 

að ef ekki hefði komið til setningar laga nr. 15/2004, um breytingu á lögum um 

erfðafjárskatt, og öll önnur atvik máls verið með sama hætti, þ.m.t. skiladagur 

erfðafjárskýrslu, hefði móttaka arfsins verið skattfrjáls. Ef síðastgreind atburðarás er 

svo borin saman við aðra sambærilega, þar sem arfláti myndi hafa látist eftir 

gildistöku laga nr. 14/2004, um erfðafjárskatt, en skiladagur erfðafjárskýrslu væri allt 

að einu sá sami, eða þann 10. janúar 2005, væri sá eini munur á málsatvikum 

dánardagur arfláta. Í fyrra tilvikinu væri arftaka eftir hinn látna skattfrjáls, en skattskyld 

í því síðara. Setning laga nr. 14/2004, um erfðafjárskatt, var því ívilnandi í garð 

skattaðila sem væntu arðs eftir þá sem létust fyrir gildistöku laganna, en setning laga 

nr. 15/2004, um breytingu á lögum um erfðafjárskatt að sama skapi íþyngjandi í 

þeirra garð. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, 

var leyst úr málinu eins og það hefði alls enga þýðingu að í millitíðinni hafði 

skattskyldan vegna arfstökunnar tímabundið fallið niður. Réttarstaða skattaðila væri 

með öðrum orðum einfaldlega sú sama eins og lög nr. 83/1984, um erfðafjárskatt, 

hefðu aldrei fallið úr gildi með ívilnandi hætti. Ekki fæst séð að málatilbúnaðinum hafi 

verið hagað með slíkum hætti, en sú spurning hlýtur að vakna hvort það standist 

gagnvart 2. mgr. 77. gr. stjskr. að afnema skattalega ívilnun sem veitt hefur verið og 

ræðst af atvikum sem þegar eru orðin. Einhver takmörk verða að minnsta kosti að 

vera á því hversu langt er unnt að ganga í því að blása að nýju lífi í lög sem felld hafa 

verið úr gildi. Það kann að vera áhorfsmál hvaða takmörk 2. mgr. 77. gr. stjskr. setur 

slíkum lagasetningarmáta jafnvel þótt formlega séð hafi lagaheimild verið fyrir hendi 

þegar það atvik varð sem ræður skattskyldu.Hér vaknar því sú spurning hvort það 

standist gagnvart 2. mgr. 77. gr. stjskr. að afnema ívilnun sem veitt hefur verið með 

lögum með vísan til atvika sem þegar eru orðin. Við úrlausn máls á slíkum grunni 

myndi eflaust vera rétt að taka tillit til þess hversu lengi tímabilið varði sem 

lagaheimild skorti, af hvaða ástæðum lagaheimildin féll úr gildi og hvort hún hafi verið 

lögfest að nýju án ástæðulauss dráttar. Með vísan til slíkra atriði mætti taka afstöðu til 

þess hvort væntingar hefðu skapast af hálfu skattaðila til breyttrar skattalegrar 

meðferðar. Í því máli sem hér er til umfjöllunar skorti lagaheimild einungis í þrjár 

vikur, hún féll augljóslega úr gildi vegna mistaka af hálfu löggjafans og var lögfest að 

nýju um leið og mistökin urðu ljós. Af þeim ástæðum verður ekki talið að skattaðilar 
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hafi getað gert sér vonir um að arfur sem félli þeim í skaut eftir arfláta sem létust fyrir 

1. apríl 2004 yrði skattfrjáls.  

 Hlutfall fjármagnstekjuskatts 5.3.3

Á árabilinu 2009 til 2011 hækkaði hlutfall fjármagnstekjuskatts á tekjur einstaklinga 

utan atvinnurekstrar, sem þá hafði staðið óbreytt frá því að fjármagnstekjuskattur var 

tekinn upp árið 1997, úr 10% í 20% í þremur skrefum. Nánar tiltekið hækkaði 

skatturinn úr 10% í 15% þann 1. júlí 2009, úr 15% í 18% þann 1. janúar 2010 og loks 

úr 18% í 20% þann 1. janúar 2011, og hefur það hlutfall staðið óbreytt síðan, sbr. nú 

1. málsl. 3. mgr. 66. gr. tsl. Rétt er að geta þess að fyrsta hækkunin, úr 10% í 15%, 

sem tók gildi þann 1. júlí 2009, var gerð með lögum nr. 70/2009, um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum. Í bráðabirgðaákvæði I þeirra laga var mælt fyrir um að við 

tekjuskattslög skyldi bætast við ákvæði til bráðabirgða, þess efnis að þrátt fyrir 

ákvæði 1. málsl. 3. mgr. 66. gr. laganna skyldi tekjuskattur af fjármagnstekjum 

einstaklinga utan rekstrar sem „[féllu] til á tímabilinu 1. júlí til 31. desember“ vera 

15%. Í bráðabirgðaákvæði III sömu laga var mælt fyrir um að við lög nr. 94/1996, um 

staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, skyldi bætast við ákvæði til bráðabirgða, 

svohljóðandi: 

Frá og með 1. júlí 2009 skal skilaskyldum aðilum skv. 3. gr. skylt að halda eftir 15% 
skatti af staðgreiðsluskyldum fjármagnstekjum skattskyldra aðila, sbr. 2. gr., sem til 
falla eftir 1. júlí 2009 af eldri kröfum, sem og kröfum sem stofnað er til eftir það, sbr. 4. 
og 5. gr. Af fjármagnstekjum sem falla til fyrir 1. júlí 2009 reiknast 10% 
fjármagnstekjuskattur. 

 Í þessum bráðabirgðaákvæðum var því skýrlega mælt fyrir um að hækkun 

fjármagnstekjuskatts ætti aðeins að gilda um þær tekjur sem féllu til eftir gildistöku 

laganna. Í síðarnefnda bráðabirgðaákvæðinu var jafnframt sérstaklega tekið fram 

hvernig fara skyldi með fjármagnstekjur sem féllu til fyrir gildistöku laganna, en þá 

sömu reglu mætti jafnan leiða með gagnályktun frá orðalagi fyrrnefnda ákvæðisins. 

Þessar lagaskilareglur voru nánar útskýrðar í athugasemdum í greinargerð með 

frumvarpi til laganna. Þar segir, um fyrrnefnda ákvæðið, að samkvæmt því yrðu 

áfallnir vextir og verðbætur fyrir 1. júlí 2009 skattlagðir í hinu almenna 10% skattþrepi. 

Um síðarnefnda ákvæðið segir að við setningu laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu 

skatts á fjármagnstekjur, hafi verið settar ítarlegar reglur um tímasetningu tekna og 

þannig gætt að því að áfallnir vextir og verðbætur frá því fyrir setningu laganna yrðu 
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áfram skattfrjáls og hafa mætti hliðsjón af þeim við skýringu ákvæðisins um 

tímasetningu tekna.80 Lagaskilaregla sú sem stuðst var við þegar fjármagnstekju-

skattur var fyrst tekinn upp var efnislega á sama veg, en hún var svohljóðandi, sbr. 

bráðabirgðaákvæði I laga nr. 97/1996, um breyting á lögum nr. 75/1981, um 

tekjuskatt og eignarskatt: 

Vextir eins og þeir eru skilgreindir í 2. mgr. 8. gr. af bréfum og kröfum sem gefin voru út 
eða til var stofnað fyrir 1. janúar 1997 teljast eigi til skattskyldra vaxtatekna að því leyti 
sem þeir voru áfallnir 1. janúar 1997. 

 Síðari breytingarnar tvær voru hins vegar gerðar með breytingu á hlutfallstölum 

þeim sem getur í 1. málsl. 3. mgr. 66. gr. tsl. og 1. mgr. 1. gr., sbr. 2. mgr. 2. gr. laga 

nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, fyrst með lögum nr. 128/2009, 

um tekjuöflun ríkisins, og síðar með lögum nr. 164/2010, um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum, án þess að sérstaklega væri vikið að lagaskilum í því sambandi.  

 Í tengslum við þessa hækkunarhrinu fjármagnstekjuskatts komu upp álitamál um 

afturvirk áhrif breytinganna, einkum og sér í lagi við skattlagningu vaxtatekna.  

Hrd. 16. október 2014 (115/2014) 
M, ásamt öðrum vatnsréttarhöfum, gerði þann 13. desember 2005 samning við 
Landsvirkjun um framsal og yfirtöku vatnsréttinda vegna Kárahnjúkavirkjunar og um 
málsmeðferð til að ákvarða endurgjald fyrir þau. Í samningnum var kveðið á um að 
sérstök matsnefnd skyldi úrskurða um bætur til framseljenda vatnsréttindanna, en 
úrskurðir hennar væru þó ekki bindandi og skjóta mætti öllum ágreiningi, sem vald 
nefndarinnar næði til, til dómstóla samkvæmt almennum reglum. Úrskurður 
nefndarinnar um fjárhæð bóta til vatnsréttarhafa var kveðinn upp þann 22. ágúst 2007. 
Vatnsréttarhafar undu ekki niðurstöðu nefndarinnar og skutu ágreiningnum til dóms. Í 
dómi héraðsdóms Austurlands 25. janúar 2011 var niðurstaðan hin sama og 
matsnefndarinnar um fjárhæð bóta og almenna vexti skv. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 
38/2001 af bótafjárhæðinni frá 22. ágúst 2007 til 21. október s.á., en fjárhæðin skyldi 
bera dráttarvexti skv. 1. mgr. 6. gr. sömu laga frá þeim degi og til greiðsludags. 
Landsvirkjun innti af hendi greiðslu til rétthafa, þ.m.t. M, í samræmi við ákvæði 
héraðsdóms þann 23. febrúar 2011. Með dómi Hæstaréttar þann 18. október 2012 í 
máli nr. 233/2011 var niðurstaða héraðsdóms staðfest. 
 Í máli þessu var deilt um á hvaða tímamarki stofnast hefði til vaxtatekna af 
bótafjárhæðinni, í tengslum við þær breytingar sem gerðar voru á hlutfalli 
fjármagnstekjuskatts á tímabilinu. Við staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts var 20% 
fjármagnstekjuskattur dreginn af allri vaxtafjárhæðinni sem M fékk greidda og skilað í 
ríkissjóð, en það var skatthlutfallið sem gilti þegar fyrrgreindur dómur héraðsdóms í 
málinu var kveðinn upp og greiðslan í kjölfarið innt af hendi. Krafa M í málinu laut að 
því að miða bæri staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts af vöxtum við skatthlutfall 
fjármagnstekjuskatts sem gilt hefði á þeim tíma þegar vextirnir hefðu fallið til, þ.e. 10% 
skatthlutfall vegna tímabilsins 22. ágúst 2007 til 1. júlí 2009, 15% skatthlutfall vegna 
tímabilsins 1. júlí til 31. desember 2009, 18% skatthlutfall vegna ársins 2010 og 20% 
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 Þskj. 155, 137. lögþ. 2009, bls. 24-25 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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skatthlutfall vegna tímabilsins frá 1. janúar 2011 til greiðsludags. M byggði einkum á því 
að 20% afdráttur fjármagnstekjuskatts, óháð því hvenær vextirnir féllu til, væri 
andstæður orðalagi í bráðabirgðaákvæði III laga nr. 70/2009, um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum, og bryti þar að auki gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. Hækkun skatthlutfalls 
yrði því ekki beitt um fjármagnstekjur sem fallið hefðu til fyrir gildistöku breytinga í þá 
veru. Í fyrrgreindum dómi héraðsdóms hefði verið komist að þeirri niðurstöðu að hann 
ætti kröfu á hendur Landsvirkjun og bæri hún vexti frá 22. ágúst 2007. Með niðurstöðu 
dómsins hefði ekki verið stofnað til kröfunnar, heldur tilvist hennar slegið fastri, og þar 
mælt fyrir um tiltekið vaxtatímabil þar sem vextir féllu til á tilteknum og afmörkuðum 
tíma.  
 Í dómi héraðsdóms segir að í 2. mgr. 8. gr. tsl. kæmi fram að til tekna sem vextir, sbr. 
1. mgr. sömu greinar, teldust vextir sem greiddir eru eða greiðslukræfir. Í 2. tölul.  
2. mgr. kæmi jafnframt fram að vexti skuli telja til tekna þegar þeir væru greiddir eða 
greiðslukræfir. Þá segði í 2. mgr. 59. gr. tsl. að tekjur skuli að jafnaði telja til tekna á því 
ári er þær verða til, þ.e. þegar krafa þeirra vegna hefði myndast á hendur einhverjum, 
nema um óvissar tekjur væri að ræða. Í niðurlagi þeirrar greinar, um óvissar tekjur, 
fælist sérregla skattaréttar, þar sem tekjufærsla miðaði við hvenær úr óvissu yrði leyst, 
en ekki hvenær til kröfunnar stofnaðist samkvæmt almennum reglum kröfuréttar. Í dómi 
héraðsdóms kemur fram að niðurstaða málsins ráðist af því hvort síðastgreind regla 
ætti við um vaxtatekjur M í málinu. Með vísan til tilgreindra ákvæða samningsins frá  
13. desember 2005 var það mat héraðsdóms að vaxtatekjur M hefðu verið óvissar í 
þessum skilningi allt þar til dómur héraðsdóms í málinu var kveðinn upp þann  
25. janúar 2011. Að fenginni þeirri niðurstöðu segir um áhrif 2. mgr. 77. gr. stjskr. í 
þeim efnum: „Hér að framan hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að þau atvik sem 
ráði skattskyldu hafi orðið til með dómi Héraðsdóms Austurlands, sem kveðinn var upp 
hinn 25. janúar 2011. Af því leiðir að niðurstaða yfirskattanefndar, að miða 
staðgreiðsluhlutfall teknanna í heild við 20% skatthlutfall, sbr. 1. gr. laga nr. 164/2010, 
um ráðstafanir í ríkisfjármálum, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 66. gr. laga nr. 90/2003, hafi ekki 
falið í sér afturvirka skattlagningu.“  
 Í dómi Hæstaréttar voru ákvæði samningsins frá 13. desember 2005 nánar rakin og 
að því gættu tekið undir niðurstöðu héraðsdóms um að vaxtatekjur M hafi verið óvissar 
tekjur í skilningi 2. mgr. 59. gr. tsl. og ekki orðið greiðslukræfar, sbr. 2. tölul. 2. mgr.  
8. gr. tsl. fyrr en við uppkvaðningu héraðsdóms í málinu þann 25. janúar 2011. Var 
niðurstaða héraðsdóms að öðru leyti staðfest með vísan til forsendna. 

 Í dómi þessum var deiluefnið það hvort skattleggja ætti vaxtatekjur með því 

skatthlutfalli sem gilti á hverjum tíma þegar tekjurnar féllu til eða þegar það bar að 

telja þær fram. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að um óvissar tekjur hefði verið að 

ræða og af þeim sökum hefði ekki borið að telja þær fram fyrr en með tekjum ársins 

2011. Af ákvæði 2. tölul. 2. mgr. 8. gr. tsl. leiddi að tekjurnar væru skattskyldar á því 

ári og af þeirri ástæðu stæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. því ekki í vegi að tekjurnar yrðu 

skattlagðar með því hlutfalli fjármagnstekjuskatts sem gilti á því ári, eða 20%. Í dómi 

þessum er hins vegar ekkert vikið að áðurnefndum bráðabirgðaákvæðum laga nr. 

70/2009, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, eða hvaða áhrif þau hefðu í þessu 

sambandi. 
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 Mál þetta hafði áður komið til úrlausnar fyrir yfirskattanefnd og voru forsendur 

nefndarinnar fyrir niðurstöðu úrskurðar yfirskattanefndar 4. júlí 2012 (448/2012) 

svohljóðandi: 

„Með dómi Héraðsdóms [...] 25. janúar 2011 í máli kæranda o.fl. á hendur Landsvirkjun 
var leyst úr ágreiningi aðila um verðmæti vatnsréttinda við Z-á. Var Landsvirkjun dæmd 
til að greiða kæranda endurgjald fyrir nýtingu vatnsréttindanna í samræmi við 
niðurstöðu sérstakrar matsnefndar, sem aðilar höfðu með samningi sín á milli falið að 
meta verðmæti réttindanna, að viðbættum vöxtum og dráttarvöxtum, svo sem fyrr 
greinir. Verður því að fallast á með ríkisskattstjóra að hinar umdeildu vaxtatekjur 
kæranda komi til skattlagningar í skattframtali árið 2012 vegna tekjuársins 2011 þar 
sem um óvissar tekjur í skilningi 2. mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003 sé að ræða sem ekki 
urðu greiðslukræfar fyrr en við uppkvaðningu dóms héraðsdóms í janúar 2011, sbr.  
2. tölul. 2. mgr. 8. gr. sömu laga. Hið sama gildir um endurgjald það sem kæranda var 
dæmt. Verður raunar ekki séð að ágreiningur sé um þetta í málinu. Ljóst er að í 
dómsmálinu var ágreiningur um greiðsluskyldu Landsvirkjunar gagnvart kæranda og 
öðrum stefnendum málsins. Það þykir leiða af þessu að vextir af kröfu kæranda geta 
ekki talist áfallnir eða áunnir fyrr en krafan sjálf var viðurkennd með fyrrgreindum dómi, 
hvað sem líður umdæmdu vaxtatímabili. Verður því ekki talið að lagasjónarmið að baki 
bráðabirgðaákvæði I í lögum nr. 97/1996 og ákvæðum til bráðabirgða I og III í lögum 
nr. 70/2009, sem kærandi hefur vísað til, hafi þýðingu í málinu. Að þessu athuguðu 
verður að telja að haga beri staðgreiðsluskilum vegna greindra tekna kæranda í 
samræmi við gildandi skatthlutfall á þeim tíma þegar niðurstaðan í dómsmáli kæranda 
lá fyrir og þar með tímamark tekjufærslu, sbr. niðurlagsákvæði 2. mgr. 59. gr. laga nr. 
90/2003.“ 

 Um sambærilegt álitamál var fjallað og komist var að sams konar niðurstöðu í 

öðru máli sem síðar kom til kasta Hæstaréttar:  

Hrd. 4. febrúar 2015 (77/2015) 
Með dómi Hæstaréttar uppkveðnum þann 25. október 2012 var íslenska ríkinu gert að 
greiða A skaðabætur, nánar tilgreindrar fjárhæðar, af ástæðum sem hér skipta ekki 
máli, með 4,5% vöxtum samkvæmt 16. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, frá 11. 
nóvember 2004 til 16. febrúar 2008, en með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 
vaxtalaga nr. 38/2001 frá þeim degi og til greiðsludags. Í málinu var deilt um við hvaða 
hlutfall ætti að miða við afdrátt staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts af vöxtunum. Við 
uppgjör bótanna miðaði íslenska ríkið við það skatthlutfall sem í gildi var þegar greiðsla 
fór fram, eða 20%, en A taldi að miða ætti við það skatthlutfall sem hefði verið í gildi 
þegar vextir féllu á kröfuna hverju sinni. A taldi því að krafa hans hefði ekki verið greidd 
að fullu og í málinu krafðist hann þess að fjárnám yrði gert hjá íslenska ríkinu fyrir 
mismuninum. 
 Í málinu byggði A á því að bráðabirgðaákvæði III laga nr. 70/2009, um ráðstafanir í 
ríkisfjármálum, hafi falið í sér lagaskilareglu, þess efnis að fjármagnstekjur, þ.m.t. vextir 
eins og um væri deilt í málinu, sem féllu til fyrir 1. júlí 2009 bæru 10% 
fjármagnstekjuskatt. Íslenska ríkið hefði hvorki beitt viðteknum sjónarmiðum við lagaskil 
né viðurkenndum lögskýringarreglum við framkvæmd afdráttar 20% 
fjármagnstekjuskatts, og væri tímamark skattskyldu og beiting skatthlutfalls því ekki 
rétt. Framkvæmdin fæli í sér afturvirkni skattalaga sem væri í andstöðu við 2. mgr. 77. 
gr. stjskr. Ennfremur benti A sérstaklega á að tímamarkið þegar vextir féllu til, þ.e. 
hvenær þeir væru áunnir, og hvenær þeir væru framtalsskyldir færi ekki ávallt saman. 
Vextir gætu þannig fallið til og orðið greiðslukræfir þótt þeir kæmu ekki til greiðslu strax. 
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Staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts af vöxtum gæti hins vegar eðli málsins samkvæmt 
aldrei farið fram fyrr en þeir væru raunverulega greiddir. Ákvæði laga um staðgreiðslu 
fjármagnstekjuskatts af vöxtum gætu þar af leiðandi ekki skýrt hvenær vextir teldust 
falla til eða verða greiðslukræfir og þó að afdráttur staðgreiðslu færi fram við greiðslu 
þeirra breytti það því ekki að styðjast ætti við það skatthlutfall sem í gildi var þegar 
vextirnir féllu til. Styddist þetta og við þá viðteknu lögskýringarreglu að lögum verði ekki 
beitt með afturvirkum og íþyngjandi hætti nema þau mæli skýrlega fyrir um það sjálf. A 
hafnaði því einnig alfarið að um óvissar tekjur hefði verið að ræða og taldi 2. mgr. 59. 
gr. tsl. þar af leiðandi ekki eiga við í málinu. 
 Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var með dómi Hæstaréttar með vísan til 
forsendna, eru ákvæði tekjuskattslaga um skattlagningu vaxta rakin með sama hætti og 
í Hrd. 16. október 2014 (115/2014) og vísað til þess máls sem fordæmis sem líta verði 
til við úrlausn málsins. Í þeim dómi segði að í ákvæði 2. mgr. 59. gr. tsl. fælist sérregla 
skattaréttar um óvissar tekjur, þar sem tekjufærsla miðaðist við það hvenær úr óvissu 
væri leyst, en ekki hvenær til kröfuréttinda stofnaðist samkvæmt almennum reglum 
kröfuréttar. Þá taldi dómurinn að í þessu máli yrði við það að miða að hinar umdeildu 
vaxtatekjur hefðu verið óvissar með sama hætti og í hinu fyrra máli, og úr þeirri óvissu 
hefði ekki verið leyst fyrr en með dómi Hæstaréttar frá 25. janúar 2011 í máli málsaðila. 
Á því tímamarki hefðu vextirnir fyrst orðið greiðslukræfir. Um þá málsástæðu A að 
staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts gæti farið fram seinna en tekjurnar raunverulega féllu 
til og í slíkum tilvikum yrði að miða við hlutfall fjármagnstekjuskatts á síðarnefnda 
tímamarkinu en ekki hinu fyrrnefnda segir það eitt í dómi héraðsdóms að engan veginn 
væri unnt að fallast á þá málsástæðu. Um hin afturvirku áhrif segir í dómi héraðsdóms: 
„Þegar hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að hinar umdeildu vaxtatekjur hafi verið 
óvissar tekjur í skilningi 2. mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003 sem ekki urðu gjaldkræfar fyrr 
en óvissu var eytt um hið bótaskylda atvik með dómi Hæstaréttar 25. október 2012 sem 
þannig ræður því að skattskylda var þá til orðin. Framkvæmd varnaraðila gat því ekki 
falið í sér afturvirka skattlagningu. Sjónarmið þar að lútandi eiga því ekki við í máli 
þessu og er þeim hafnað.“ 

 Eins og sjá má styðjast forsendur þessa dóms að meginstefnu til við fordæmi það 

sem sett var með dómi Hæstaréttar í Hrd. 16. október 2014 (115/2014) og er 

niðurstaðan efnislega á sama veg. Það er athyglisvert að málsástæður sem lúta að 

afturvirkni þeirra lagabreytinga sem fólu í sér hækkun fjármagnstekjuskatts fá sáralitla 

umfjöllun. Að fenginni þeirri niðurstöðu að um óvissar tekjur hafi verið að ræða leiddu 

tilgreind ákvæði tekjuskattslaga til þeirrar niðurstöðu að tekjurnar bæri að telja til 

tekna þegar úr óvissunni væri leyst. Það tímamark réði því aftur hvenær skattskylda 

teldist til orðin og þegar af þeirri ástæðu gæti hin umdeilda lagasetning um hækkun 

fjármagnstekjuskatts, eða framkvæmd afdráttar á grundvelli hennar, ekki talist hafa 

afturvirk áhrif. 

 Rétt er að vekja athygli á því að í fyrrgreindu málunum var deilt um réttmæti 

afdráttar fjármagnstekjuskatts í staðgreiðslu samkvæmt ákvæðum laga nr. 94/1996, 

um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en líkast til má það rekja til 

réttarfarsástæðna. Virðist það hafa valdið nokkrum vandkvæðum við málatilbúnað 
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málsaðila og hann því hugsanlega ekki eins beinskeyttur ef deilt hefði verið um 

endanlega álagningu skattsins. Nánar tiltekið virðist málsaðilum, að minnsta kosti 

miðað við endursögn málatilbúnaðar þeirra fyrir dómstólum, hafa reynst erfitt að 

koma í orð þeim málsástæðum að ákvæði laga um hækkun fjármagnstekjuskatts 

hefðu haft afturvirk áhrif gagnvart þeim þannig að í bága færi við ákvæði 2. mgr. 77. 

gr. stjskr. Þess í stað er ítrekað vísað til framkvæmdar skattyfirvalda við afdrátt 

fjármagnstekjuskatts í staðgreiðslu og færð fyrir því rök að framkvæmdin sem slík 

hafi brotið gegn stjórnarskránni. Nærtækara hefði eflaust verið að færa rök fyrir því að 

framkvæmd skattyfirvalda hefði að þessu leytinu til ekki verið í samræmi við ákvæði 

laga og að því frágengnu að lögin sjálf væru andstæð 2. mgr. 77. gr. stjskr., enda 

hvílir staðgreiðsluskyldan óhjákvæmilega á því að fullnægjandi lagaheimild sé fyrir 

skattlagningunni sem slíkri. 

 Áhugavert er að bera niðurstöður framangreindra úrlausna saman við 

eftirgreindan úrskurð yfirskattanefndar, þar sem fjallað var um ákvörðun 

fjármagnstekjuskatts vegna ráðstafana sem fóru fram árið 2010: 

Úrskurður yfirskattanefndar 28. nóvember 2012 (586/2012) 
Þann 15. janúar 2010 seldi (innleysti) kærandi spariskírteini ríkissjóðs sem verið höfðu í 
hans eigu frá 23. júlí 1991. Síðar sama ár, þann 2. desember, seldi (innleysti) kærandi 
hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóði sem verið höfðu í hans eigu frá 13. febrúar 2009. 
Tekjur kæranda af þessum ráðstöfunum flokkuðust í báðum tilvikum sem vaxtatekjur, 
sbr. 3. tölul. C- liðar 7. gr., sbr. 8. gr. tsl., og um það var ekki deilt í málinu, en kærandi 
hélt því fram að skattleggja ætti tekjur hans með því skatthlutfalli sem gilti á hverjum 
tíma frekar en við innlausn.  
 Í skilmálum spariskírteinisins sagði m.a. að eiganda þess væri frá og með 15. janúar 
2000 í sjálfsvald sett hvenær hann fengi skírteinið innleyst. Þá kom fram að vextir og 
vaxtavextir skyldu greiðast í einu lagi og eftir á við innlausn. Verðbréfasjóðurinn sem 
kærandi átti hlutdeildarskírteini í var ríkisverðbréfasjóður, en ekki er getið frekar um 
fjárfestingar sjóðsins. Um tímamark skattskyldu segir í úrskurðinum: „Kærandi innleysti 
spariskírteini sín á lokagjalddaga þeirra 15. janúar 2010 og komu hinar umdeildu 
vaxtatekjur þá til greiðslu, sbr. hér að framan. Þrátt fyrir að kæranda hafi verið frjálst að 
innleysa skírteinin frá og með fyrsta gjalddaga 15. janúar 2000 verður ekki talið að 
vextir af þeim hafi verið „greiðslukræfir“ í skilningi 2. tölul. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2003 
frá og með því tímamarki, enda er ljóst að vextirnir komu ekki til greiðslu nema við 
innlausn skírteinis, sbr. 2. gr. skilmálanna. Verður því að fallast á með ríkisskattstjóra 
að umræddar vaxtatekjur kæranda komi til skattlagningar í skattframtali árið 2011 
vegna tekjuársins 2010, sbr. fyrrgreint ákvæði 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2003, sbr.  
2. mgr. 59. gr. sömu laga. Þá þykir leiða af ákvæðum þessum að gengishækkun 
hlutdeildarskírteina ber að telja til tekna við innlausn eða sölu skírteinis, sbr. ennfremur 
ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur, með áorðnum breytingum, þar sem þessi regla kemur fram að því er 
snertir afdrátt staðgreiðslu. Bar því að skattleggja vaxtatekjur kæranda vegna 
gengishækkunar hlutdeildarskírteina í […] ríkisverðbréfasjóði, sem kærandi seldi þann 
2. desember 2010, í skattframtali hans árið 2011.“ 
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 Í beinu framhaldi eru í úrskurðinum rakin gildistökuákvæði laga um upptöku 
fjármagnstekjuskatts og breytinga á hlutfalli hans, auk þess sem til nánari skýringa er 
vísað til lögskýringargagna. Svo segir, um hlutfall skatts af vaxtatekjum kæranda af 
spariskírteininu: „Ljóst er að við hækkun fjármagnstekjuskatts úr 10% í 15% með lögum 
nr. 70/2009 var lagt til grundvallar að skattleggja bæri vexti, sem fallið hefðu á kröfu 
fyrir 1. júlí 2009, í hinu lægra skattþrepi, þ.e. eftir eldri reglum, án tillits til þess hvort 
vextirnir yrðu greiðslukræfir fyrir eða eftir það tímamark, sbr. fyrrgreindar athugasemdir 
við ákvæði til bráðabirgða I og III í lögum nr. 70/2009. Eins og þar er rakið er 
sérstaklega tekið fram í athugasemdum við bráðabirgðaákvæði III að skilaskyldum 
aðilum beri ekki að innheimta 15% skatt „af vaxtatekjum sem féllu til fyrir 1. júlí þótt 
greiddar séu eða gjaldkræfar eftir það tímamark“. Vexti af kröfum, sem stofnað hefur 
verið til fyrir gildistöku laga nr. 70/2009, ber því að skattleggja í 10% skattþrepi 
fjármagnstekjuskatts að því leyti sem vextirnir eru áfallnir 1. júlí 2009. Um skattlagningu 
slíkra vaxtatekna fer því eftir hliðstæðum lagaskilareglum og byggt var á við upptöku 
fjármagnstekjuskatts 1. janúar 1997 með lögum nr. 97/1996, sbr. ákvæði til 
bráðabirgða I í þeim lögum. Er raunar sérstaklega vísað til þeirra reglna í 
athugasemdum með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 70/2009, eins og fyrr greinir. 
Þá er ástæða til að taka fram að hér er um að ræða sömu reglu um lagaskil og fólgin er 
í fyrrgreindu ákvæði 4. mgr. 29. gr. laga nr. 70/2009 vegna upptöku skattlagningar á 
vaxtatekjur erlendra aðila hér á landi – um skattlagningu áfallinna (áunninna) vaxta við 
gildistöku laganna fer þannig eftir eldri lögum. 
 Í lögum nr. 128/2009, um tekjuöflun ríkisins, sem fólu í sér hækkun 
fjármagnstekjuskatts í 18% frá og með 1. janúar 2010, eru engin ákvæði um hvernig 
haga beri skattlagningu vaxtatekna af kröfum sem stofnað hefur verið til fyrir gildistöku 
laganna. Í greinargerð með frumvarpi til laga þessara er einungis tekið fram að lögin 
mæli fyrir um hækkun skatts á tekjur sem falli til eftir gildistöku þeirra, þ.e. 1. janúar 
2010. Í lögskýringargögnum kemur þannig ekkert fram um að haga beri skattlagningu 
áfallinna vaxta af kröfum, sem stofnast hafa fyrir gildistöku laganna, á annan hátt en 
byggt var á við upptöku fjármagnstekjuskatts með lögum nr. 97/1996 og hækkun 
skatthlutfalls 1. júlí 2009 með lögum nr. 70/2009, þ.e. eftir eldri reglum, sbr. hér að 
framan. Samkvæmt viðteknum lögskýringarviðhorfum í íslenskum rétti verður lögum 
ekki beitt með íþyngjandi afturvirkum hætti nema þau mæli skýrlega fyrir um það sjálf. 
Að framangreindu virtu, sbr. og sjónarmið að baki 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, eins og ákvæðinu var breytt með 15. gr. 
stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, verður ekki talið að umrædd lög nr. 128/2009 og 
164/2010 verði skýrð svo að þau taki til áfallinna (áunninna) vaxta af kröfum, sem 
stofnast hafa fyrir gildistöku laga þessara, nema að því leyti sem vextirnir falla til eftir 
gildistöku þeirra. Skiptir þá ekki máli þótt slíkir vextir teljist að einhverju eða öllu leyti 
ekki greiddir eða greiðslukræfir fyrr en eftir gildistöku laganna.“ 
 Um skattlagningu tekna kæranda af hlutdeildarskírteinum segir hins vegar að af 
tilgreindum ákvæðum laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 
fagfjárfestasjóði, leiddi að hlutdeildarskíteini bæru ekki vexti í hefðbundnum skilningi, 
heldur væri ávöxtun þeirra fólgin í hækkun á innlausnarverði þeirra á eignarhaldstíma 
eiganda. Gætu tekjur kæranda því ekki að neinu leyti talist vera áfallnar í fyrrgreindum 
skilningi fyrr en við innlausn skírteinanna. 

 Eins og sjá má er í úrskurði yfirskattanefndar gerður skýr greinarmunur á tekjum 

kæranda af spariskírteininu annars vegar og hlutdeildarskírteinunum hins vegar. Þrátt 

fyrir að um skattlagningu tekna af hlutdeildarskírteinum fari eftir sömu reglum og um 

skattlagningu hefðbundinna vaxta og verðbóta, og eru þær flokkaðar saman í 

tekjuskattslögum að því leytinu til, er ákveðinn munur á þessu tvennu. Í úrskurðinum 
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er með vísan til ákvæða laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði, komist að þeirri niðurstöðu að ávöxtun hlutdeildarskírteina felist í 

hækkun á innlausnarverði á eignarhaldstíma. Hefðbundnir vextir falla aftur á móti til 

með fastákveðnum hætti, jafnt og þétt, á skilgreindu vaxtatímabili og hið sama má 

segja um verðbætur, að breyttu breytanda. Þessi greinarmunur olli því að niðurstaða 

yfirskattanefndar var á sinn veginn hvorn um tekjur af spariskírteininu og 

hlutdeildarskírteinunum. 

 Í forsendum úrskurðarins fyrir niðurstöðunni um skattlagningu tekna kæranda af 

spariskírteininu kveður við nokkuð annan tón en í þeim úrlausnum Hæstaréttar sem 

hér að framan eru reifaðar. Í þessum úrskurði er þannig efnislega fjallað um 

lagaskilareglur þær sem lögfestar voru við upptöku fjármagnstekjuskatts annars 

vegar og hækkun hans úr 10% í 15% með lögum nr. 70/2009, um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum, hins vegar. Samkvæmt orðalagi þeirra og nánari skýringum í 

lögskýringargögnum var talið að skattleggja yrði vaxtatekjur kæranda með því 

skatthlutfalli sem gilti á hverjum tíma þegar vextirnir féllu til. Þá er einnig vísað til þess 

að í því tilviki þar sem sérstakar lagaskilareglur skorti, við hækkun fjármagnstekju-

skatts úr 15% í 18%, yrði að skýra reglurnar í samræmi við það viðurkennda 

lögskýringarsjónarmið að lögum verði ekki beitt með afturvirkum hætti nema þau 

mæli skýrlega fyrir um það sjálf og vísað til sjónarmiða að baki 2. mgr. 77. gr. stjskr. í 

þeim efnum. Engri slíkri umfjöllun er til að dreifa í hinum fyrrnefndu úrlausnum. 

 Ekki er auðvelt að ráða í hvaða ástæður það nákvæmlega voru sem lágu 

mismunandi aðferðafræði og niðurstöðu þessa úrskurðar að baki, samanborið við 

þær úrlausnir sem að framan getur. Við nánari samanburð á málsatvikum og 

forsendum þessa úrskurðar um skattlagningu tekna kæranda af spariskírteininu við 

hinar úrlausnirnar kemur nefnilega í ljós að málin eru nánast nákvæmlega eins um öll 

þau atriði sem máli skipta. Í öllum málunum er fjallað um áhrif 2. mgr. 59. gr. tsl., þar 

sem mælt er fyrir um kröfustofnunarreglu sem meginreglu um tímaviðmið við 

tekjufærslu tekna, og samband hennar við ákvæði 2. tölul. 2. mgr. 8. gr. sömu laga. Í 

öllum tilvikum var komist að þeirri niðurstöðu að tekjurnar ætti að færa til tekna á 

síðara tímamarki en kröfur um þær voru taldar hafa stofnast. Eini efnislegi munurinn 

á milli málanna er sá að tekjur skattaðila í fyrrgreindu málunum voru í formi vaxta af 

bótakröfum, sem þóttu af nánar tilgreindum ástæðum óvissar. Tekjur kæranda í 
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síðarnefnda úrskurði yfirskattanefndar voru ekki óvissar í sjálfu sér, en töldust þó ekki 

greiðslukræfar fyrr en á þessu síðara tímamarki. 

 Af lestri og samanburði forsendna í málunum fæst raunar engan veginn séð hvers 

vegna efni þótti til að gera slíkar greinarmun á óvissum tekjum annars vegar og 

ógreiðslukræfum tekjum hins vegar. Niðurstaða Hæstaréttar byggir nánar tiltekið á 

því að skattskylda hinna óvissu tekna hafi fallið saman við endanlega úrlausn um 

tilvist og efni krafnanna, sbr. eftirfarandi orðalag í Hrd. 4. febrúar 2015 (77/2015): 

„[…] að hinar umdeildu vaxtatekjur hafi verið óvissar tekjur í skilningi 2. mgr. 59. gr. 
laga nr. 90/2003 sem ekki urðu gjaldkræfar fyrr en óvissu var eytt um hið bótaskylda 
atvik með dómi […] sem þannig ræður því að skattskylda var þá til orðin.“ (úrfelling 
höfundar) 

 Efnislega sambærilegt orðalag er í úrskurði yfirskattanefndar 4. júlí 2012 

(448/2012) í sama máli: 

„Það þykir leiða af þessu að vextir af kröfu kæranda geta ekki talist áfallnir eða áunnir 
fyrr en krafan sjálf var viðurkennd með fyrrgreindum dómi, hvað sem líður umdæmdu 
vaxtatímabili. […] Að þessu athuguðu verður að telja að haga beri staðgreiðsluskilum 
vegna greindra tekna kæranda í samræmi við gildandi skatthlutfall á þeim tíma þegar 
niðurstaðan í dómsmáli kæranda lá fyrir og þar með tímamark tekjufærslu, sbr. 
niðurlagsákvæði 2. mgr. 59. gr. laga nr. 90/2003.“ 

 Hér skortir nokkuð upp á aðleiðsluna. Eins og áður segir felst í ákvæði 2. mgr. 59. 

gr. tsl. svokölluð kröfustofnunarregla, um að tekjur skuli að jafnaði telja til tekna á því 

ári sem sem þær verða til, sem er þegar vegna þeirra hefur myndast krafa á hendur 

öðrum, jafnvel þótt ógreitt sé.81 Í lokamálslið ákvæðisins er aftur á móti mælt fyrir um 

undantekningu frá þeirri reglu í þeim tilvikum þegar tekjur eru óvissar. Skattyfirvöld og 

dómstólar hafa í úrskurðar- og dómaframkvæmd tekið afstöðu til þess hvenær það 

skilyrði telst vera fyrir hendi, en ekki er ástæða til að reifa það nánar hér. Það sem 

máli skiptir er að í málunum voru aðstæður með þeim hætti að tekjurnar voru taldar 

óvissar í framangreindum skilningi. Hins vegar er jafnframt ljóst að úr þeirri óvissu var 

á endanum leyst, í báðum tilvikum með aðkomu dómstóla. Réttaráhrif slíkrar 

úrlausnar eru að tilvist og efni krafnanna, sem um var deilt og hinar skattskyldu tekjur 

áttu rót sína að rekja til, var slegið fastri. Með öðrum orðum eru réttaráhrif dóms um 

efni og tilvist kröfu ex tunc, eða frá öndverðu. Í báðum dómsmálunum, sem leystu 

endanlega úr óvissunni um efni og tilvist krafnanna, var þannig kveðið á um að 
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kröfurnar bæru vexti og dráttarvexti nokkuð langt aftur í tímann. Meginreglan er 

ennfremur sú að ýmis konar önnur réttaráhrif eru eða geta verið tengd stofndegi 

kröfu, svo sem eins og upphafsdagur fyrningarfrests og tómlætisáhrif. Það eitt að 

skuldari vefengi síðar efni og tilvist kröfu, og skirrist við að greiða, hefur vanalega 

engin marktæk áhrif. 

 Sé litið á þær úrlausnir dómstóla sem endanlega leystu úr ágreiningi um efni og 

tilvist hinna margnefndu krafna með þeim hætti sem hér hefur verið rakið er ljóst að í 

þeim úrlausnum gat það eitt falist að kröfurnar voru taldar hafa stofnast á tilteknum 

degi og að þær hafi borið vexti síðan þá. Vextir hófu því að falla á höfuðstól 

krafnanna frá og með stofndegi, enda er engu öðru tímamarki til að dreifa í þeim 

efnum. Sú staðreynd hlýtur að standa óhögguð þótt ekki hafi borið að telja vextina 

fram til skatts fyrr en síðar vegna ákvæðis lokamálsl. 2. mgr. 59. gr. tsl. Hér verður 

einnig að líta til þess að síðastgreint ákvæði var lögfest í því augnamiði að auðvelda 

og samræma stjórnsýslu í skattamálum, en reglan er ekki fullgild skattlagningar-

heimild í sjálfu sér.82 Með því að skattstofninn myndaðist með áfalli vaxtanna hlutu 

þau atvik sem þannig réðu skattskyldu í skilningi 2. mgr. 77. gr. stjskr. að hafa að 

hluta til verið liðin þegar hrina hækkana á hlutfalli fjármagnstekjuskatts hófst um mitt 

ár 2009. Það sem hér hefur verið rakið mætti draga saman með þeim orðum að 

aðferðafræðin sem lögð var til grundvallar þeirra úrlausna sem hér hafa verið 

gagnrýndar hafi falist í að leita svara við því hvort tilgreind ákvæði tekjuskattslaga, 

rétt skýrð, leiddu til þess að telja ætti hinar umdeildu vaxtatekjur fram og skattleggja á 

síðara tímamarki en krafa um vextina hafði stofnast. Hér er því haldið fram að 

spurningin sem svara þurfti við úrlausn málanna hefði með réttu átt að vera sú hvort 

þau hin sömu ákvæði tekjuskattslaga, þannig skýrð, brytu gegn ákvæði 2. mgr. 77. 

gr. stjskr. með því að leggja á skatt sem ekki var heimild fyrir í lögum þegar þau atvik 

urðu sem réðu skattskyldu. 

 Skilyrði samsköttunar 5.3.4

Í lok árs 2010 var með lögum gerð breyting á skilyrðum þess að tvö eða fleiri 

hlutafélög gætu notið heimildar 55. gr. tsl. til samsköttunar. Lagasetningin átti sér 

nokkurn aðdraganda, en hún beindist fyrst og fremst að fjármálafyrirtækjum í 
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slitameðferð á grundvelli 101. gr. laga. nr. 161/2001 um fjármálafyrirtæki. Þannig 

háttaði til að í október 2009 leitaði fjármálafyrirtæki í slitameðferð eftir bindandi áliti 

ríkisskattstjóra á því hvort álitsbeiðandi og dótturfélög hans, þ.á m. starfandi 

fjármálafyrirtæki sem reist var úr rústum þess gamla, uppfylltu skilyrði samsköttunar 

skv. 55. gr. tsl. Í bindandi áliti ríkisskattstjóra, dags. 3. febrúar 2010, var talið að 

álitsbeiðandi uppfyllti ekki þau skilyrði. Byggðist sú niðurstaða á því að álitsbeiðandi 

sem fjármálafyrirtæki í slitameðferð hefði stöðu þrotabús í skattalegum skilningi, sbr. 

5. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl., og næði heimild 55. gr. laganna ekki til slíkra lögaðila. Álit 

ríkisskattstjóra var kært til yfirskattanefndar, sem komst að öndverðri niðurstöðu, sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar 27. október 2010 (303/2010). Yfirskattanefnd kvað 

skilyrðum samsköttunar fullnægt, þar sem ekki væri unnt að líta svo á að stöðu 

fjármálafyrirtækis í slitameðferð mætti jafna til stöðu þrotabús að þessu leyti fyrr en 

bú fjármálafyrirtækis væri tekið til gjaldþrotaskipta samkvæmt reglum laga um 

fjármálafyrirtæki. Ljóst var að miklir fjárhagslegir hagsmunir voru tengdir þessari 

niðurstöðu og var brugðist við úrskurðinum með lagasetningu, sbr. 8. gr. laga nr. 

165/2010, um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt. Með greininni var nýjum 

málslið bætt við 1. mgr. 55. gr. tsl., þess efnis að samsköttun skyldi falla niður með 

félagi, væri það tekið til gjaldþrotameðferðar eða sætti slitameðferð, sbr. 101. gr. laga 

nr. 161/2001, um fjármálafyrirtæki. Lögin voru samþykkt á Alþingi þann 18. desember 

2010, voru birt þann 30. sama mánaðar og tóku þar af leiðandi gildi síðasta dag 

ársins. Um afturvirk áhrif þessarar lagasetningar var deilt í eftirfarandi dómi 

Hæstaréttar:  

Hrd. 2. júní 2016 (531/2015) 
Þann 1. febrúar 2011 var sótt um heimild til þess að G hf., fjármálafyrirtæki í 
slitameðferð, yrði sem móðurfélag skattlagt saman með tilgreindum dótturfélögum 
sínum, þar á meðal Í banka, sem var starfandi viðskiptabanki, fyrir rekstrarárið 2010 og 
síðari rekstrarár. Með ákvörðun ríkisskattstjóra var umsókn G hf. hafnað með vísan til 
1. mgr. 55. gr. tsl., eins og henni hafði verið breytt með 8. gr. breytingarlaga nr. 
165/2010 og var sérstaklega til þess vísað í ákvörðun ríkisskattstjóra að skilyrði 
samsköttunar þyrftu að hafa verið uppfyllt allt viðkomandi tekjuár. 
 G hf. höfðaði mál þetta og krafðist þess aðallega að framangreind ákvörðun 
ríkisskattstjóra yrði felld úr gildi og til vara að ákvörðunin yrði felld úr gildi vegna 
gjaldársins 2011. Í málinu byggði G hf. á margvíslegum málsástæðum, sem ekki skipta 
allar máli hér, en meðal málsástæðna hans fyrir varakröfunni var að um afturvirka 
skattlagningu væri að ræða sem stæðist ekki gagnvart 2. mgr. 77. gr. stjskr. Tók G hf. 
fram að hann hefði gert ráð fyrir því, og mátt gera það í góðri trú og lögum samkvæmt, 
að hann fengi leyfi til samsköttunar vegna rekstrarársins 2010. Breytingin sem gerð 
hefði verið á 55. gr. tsl. hefði þau áhrif að við skattlagningu samstæðu G hf. væri ekki 
hægt að nýta tap hans til frádráttar tekjum og hagnaði dótturfélaga hans. Samkvæmt 
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þeim lögum sem giltu á þeim tíma þegar tekjur dótturfélaganna féllu til hefði heimild til 
samsköttunar aftur á móti verið fyrir hendi og samkvæmt þeim því ekki þurft að greiða 
skatt af hagnaði þeirra. G hf. byggði á því að hið skattalega atvik í skilningi 2. mgr. 77. 
gr. stjskr. væri í þessu tilviki allt tekjuárið, frá 1. janúar til 31. desember 2010 og hann 
hefði uppfyllt skilyrði samsköttunar allt það tímabil, fyrir utan nokkrar klukkustundir í lok 
árs. Af þeim ástæðum hefði lagabreytingin afturvirk og íþyngjandi áhrif gagnvart 
honum. 
 Íslenska ríkið byggði aftur á móti á því til varnar að 2. mgr. 77. gr. stjskr. ætti ekki við 
um það tilvik sem uppi var. Í 55. gr. tsl. væri þannig sérstaklega tekið fram að skilyrði 
samsköttunar yrðu að vera uppfyllt allt viðkomandi ár. Skattaðilar yrðu einfaldlega að 
búa við það að löggjafinn gæti gripið inní og breytt skilyrðunum, alveg óháð því hvenær 
tekjuársins breytingin færi fram. Þeirri aðstöðu væri ekki saman við að jafna og 
álagningu nýrra skatta eða hækkun skatthlutfalls með afturvirkum hætti. 
 Um það hvort breytingar á skilyrðum til samsköttunar falli yfirleitt undir gildissvið 2. 
mgr. 77. gr. stjskr. segir í dómi héraðsdóms: „Reglur um frádrátt lögaðila frá 
skattskyldum tekjum þeirra hafa áhrif á þann gjaldstofn sem ræður því hvaða skattur er 
lagður á þá. Lagafyrirmæli um heimild hlutafélaga innan tiltekinnar samstæðu til 
samsköttunar ráða miklu um þennan gjaldstofn, enda ræðst tekjuskattur þeirra af 
sameiginlegum tekjuskattsstofni allra hlutafélaganna. Er þá heimilt að draga tap af 
rekstri eins hlutafélags frá tekjum annars félags innan samstæðunnar. Lagasetning, 
sem þrengir þessa heimild, má því ekki gilda aftur fyrir sig, sbr. 2. mgr. 77. gr. 
stjórnarskrárinnar.“ 
 Um afturvirk áhrif hinnar umþrættu lagasetningar segir: „Af 1. mgr. 55. gr. laga nr. 
90/2003 leiðir að ekki er unnt að slá því föstu að hlutafélag fullnægi skilyrðum 
ákvæðisins um eignarhald fyrr en reikningsárið er liðið. Í ljósi athugasemda með 
frumvarpi til stjórnarskipunarlaga sem áður er getið ræður þetta þó ekki úrslitum um 
það álitaefni sem hér er til úrlausnar. Taka verður tillit til þess að stefnandi fullnægði 
framangreindu skilyrði út árið 2010 sem og öðrum almennum skilyrðum laganna til 
þess að unnt væri að samskatta hann með dótturfélögum sínum. Breytingin sem varð 
með 8. gr. laga nr. 165/2010 laut að gildissviði heimildarinnar í 55. gr. laga nr. 90/2003 
sem ekki var í valdi stefnanda að hafa áhrif á eða laga sig að. Lagasetningin girti að 
öllu leyti fyrir að skattur yrði lagður á samstæðuna á grunni sameiginlegs 
tekjuskattsstofns hlutafélaganna sem markaðist af tekjum og gjöldum sem stofnað var 
til á árinu 2010. Þar sem hún tók ekki gildi fyrr en á síðasta degi þess árs var óheimilt 
samkvæmt 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar að láta hana gilda um tekjuárið 2010 og 
þar með skattálagningu ársins 2011.“ 
 Niðurstaða héraðsdóms var með dómi Hæstaréttar staðfest með eftirfarandi 
athugasemdum, en að öðru leyti með vísan til forsendna: „Í 1. mgr. 77. gr. 
stjórnarskrárinnar er kveðið á um að skattamálum skuli skipað með lögum. Þessi 
áskilnaður felur í sér að slík lög skuli sett eftir almennum efnislegum mælikvarða og 
verður þá ekki horft í því tilliti sérstaklega til einstaklingsbundinna aðstæðna tiltekins 
gjaldanda eða væntinga hans um réttarstöðu sína á grundvelli laganna. Samkvæmt 2. 
mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar verður enginn skattur lagður á nema heimild hafi verið 
fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu. Fer það eftir eðli skatts 
við hvaða tímamark miða skuli þegar metið er hvort skattalöggjöf sé í andstöðu við 
síðastgreint ákvæði, en í því tilliti myndast stofn til tekjuskatts lögaðila eða manns, sem 
hefur á hendi atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, samfellt frá upphafi árs til loka 
þess meðal annars með öflun tekna og tilurð frádráttarbærra gjalda. Breyting sú, sem 
varð á 1. mgr. 55. gr. laga nr. 90/2003 með lögum nr. 165/2010, tók ekki gildi fyrr en 
lokið var meginhluta þess tímabils sem stofn til tekjuskatts stefnda vegna ársins 2010 
myndaðist og þar með meginhluta þeirra atvika sem réðu í þessu efni skattskyldu 
stefnda í skilningi 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár.“ 
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 Í málinu var deilt um afturvirk áhrif breytinga á skilyrðum til samsköttunar 

hlutafélaga. Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var með dómi Hæstaréttar að þessu 

leytinu til, er skýrlega tekið fram að reglur um frádrátt frá tekjum hafi mikil áhrif á þann 

skattstofn sem ræður því hvaða skattur verði endanlega á lagður. Lagareglur um 

samsköttun væru af þeim meiði og réðu miklu um hinn endanlega skattstofn. Af þeirri 

ástæðu tæki ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. til breytinga af því tagi. Í dómi Hæstaréttar 

kemur fram að það fari eftir eðli skatts við hvaða tímamark skuli miða við mat á því 

hvenær þau atvik urðu sem ráða skattskyldu. Í því tilviki tekjuskatts af atvinnurekstri 

myndast skattstofninn samfellt frá upphafi árs og til loka þess, með öflun tekna og 

tilurð frádráttarbærra gjalda. Með því að hin umþrætta lagabreyting tók ekki gildi fyrr 

en meginhluta þess tímabils vegna tekjuársins 2010 var lokið þótti hún brjóta gegn 2. 

mgr. 77. gr. stjskr. 

 Af forsendum, einkum Hæstaréttar en að sínu leyti einnig héraðsdóms, er ljóst að 

við úrlausn málsins er lögð til grundvallar ákveðin aðferðafræði við beitingu 2. mgr. 

77. gr. stjskr. Þannig er fyrst vikið að því að hið skattalega atriði sem um var deilt falli 

sem slíkt undir gildissvið greinarinnar. Því næst er sérstaklega tekið fram með hvaða 

hætti viðkomandi skattstofn myndast og loks er gildistökudagur lagabreytingarinnar 

skoðaður í samanburði við myndun skattstofnsins. Niðurstaða þeirrar greiningar er 

eins og áður segir sú að þegar lagabreytingin tók gildi var meginhluti þess tímabils 

sem skattstofninn myndaðist á þá þegar liðinn og þar með meginhluti þeirra atvika 

sem réðu skattskyldu í skilningi 2. mgr. 77. gr. stjskr. þegar orðinn. Af þessum sökum 

verður að telja dóminn hafa mikið fordæmisgildi til framtíðar litið. Á það einkum við 

um aðrar breytingar á skattalögum sem varða álagningu skatts á tekjur af 

atvinnurekstri svo sem eins og ákvæði 31. gr. tsl. um frádrátt af slíkum tekjum og 

fyrningarheimildir laganna. Þó er mikilvægt að hafa í huga að í því máli sem hér er til 

umfjöllunar tók hin umdeilda lagabreyting ekki gildi fyrr en síðasta dag tekjuársins og 

byggir niðurstaða Hæstaréttar á því að þá hafi meginhluti þeirra atvika sem réðu 

skattskyldu þegar verið um garð gengin. Í niðurstöðunni felst því engin afstaða til 

þess hvenær gera megi slíkar breytingar í síðasta lagi, án þess að í bága fari við 

ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr.  

 Þessu til viðbótar er forvitnilegt að bera saman forsendur héraðsdóms við 

forsendur Hæstaréttar í málinu, en greina má ákveðinn áherslumun á milli dómstiga. 

Þannig segir í forsendum héraðsdóms: 
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„Taka verður tillit til þess að stefnandi fullnægði framangreindu skilyrði út árið 2010 sem 
og öðrum almennum skilyrðum laganna til þess að unnt væri að samskatta hann með 
dótturfélögum sínum. Breytingin sem varð með 8. gr. laga nr. 165/2010 laut að 
gildissviði heimildarinnar í 55. gr. laga nr. 90/2003 sem ekki var í valdi stefnanda að 
hafa áhrif á eða laga sig að.“ 

 Í þessu orðalagi virðist felast að héraðsdómur telji það skipta máli fyrir úrlausn 

málsins að ákvæði skattalaga og álagning skatta séu fyrirsjáanleg þannig að 

skattaðili geti gert sér grein fyrir því hvaða skattar munu koma til með að verða lagðir 

á hann og eftir atvikum hagað ráðstöfunum sínum að teknu tilliti til þess. Hæstiréttur 

tekur hins vegar ekki sérstaklega undir slík sjónarmið í sinni úrlausn og því ekki ljóst 

hvort að sjónarmið um fyrirsjáanleika og væntingar skattaðila um tiltekna skattalega 

meðferð hafi að mati Hæstaréttar þýðingu við úrlausn þess hvort að brotið hafi verið 

gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. Segja má að héraðsdómur opni að minnsta kosti á það að 

taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna, en að nálgun Hæstaréttar byggist 

aðallega hlutlægari greiningu á málsatvikum. Til samanburðar var þó mjög byggt á 

slíkum sjónarmiðum um væntingar skattaðila í Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002). Rétt 

er þó að minnast þess að ástæður og aðdragandi þeirrar lagasetningar sem þar var 

um deilt var með nokkuð sérstæðum hætti. Lögin, sem heimiluðu frádrátt frá tekjum 

vegna hlutafjárkaupa, voru beinlínis sett til að hvetja til slíkrar fjárfestingar og því ekki 

óeðlilegt að tekið væri tillit til þeirra afleiðinga sem lögin höfðu á ráðstafanir einstakra 

skattaðila þegar tekin var afstaða til þess hvernig og með hvaða hætti heimilt væri að 

afnema frádráttarheimildina. Því má hins vegar halda fram að skattaðilar geti eftir 

atvikum tekið tillit til þess við ráðstafanir sínar að þeir uppfylli skilyrði þess að fá 

heimild til samsköttunar, sem feli í sér útreiknanlegt hagræði, með svipuðum hætti og 

við átti að mati Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002), og því ætti með sama 

hætti að taka tillit til þess, líkt og gert er í úrlausn héraðsdóms, að skattaðilanum hafi 

verið ómögulegt að laga sig að breytingunum. Það mun væntanlega skýrast nánar í 

dómaframkvæmd Hæstaréttar í framtíðinni hvaða stefna verður ofan á í þessum 

efnum og hvort að einstaklingsbundnar aðstæður skattaðila hafi vægi við mat á því 

hvort breytingar á skattalögum teljist afturvirkar. 

 Skattlagning díselolíu 5.3.5

Árið 2005 var fyrirkomulagi skattheimtu af akstri díselbifreiða breytt frá því að vera 

gjald af eknum kílómetrum yfir í að vera að meginstefnu til gjald af eldsneyti, sbr. 
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ákvæði laga nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, sem tóku gildi þann 1. júlí 

2005 og leystu af hólmi lög nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar. Til þess að gæta 

jafnræðis við lagaskilin var með 2. mgr. b- liðar 1. gr. laga nr. 71/2005, um breyting á 

lögum nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, sbr. bráðabirgðaákvæði X þeirra laga, 

sem tóku gildi þann 10. júní 2005, lagt sérstakt gjald á olíubirgðir þeirra sem ekki voru 

gjaldskyldir samkvæmt ákvæðum hinna nýju laga nr. 87/2004, um olíugjald og 

kílómetragjald, enda hefðu slíkar birgðir annars fallið á milli í skattalegu tilliti, þ.e. 

hvorki verið skattskyldar við sölu samkvæmt nýju lögunum né við brennslu þeirra við 

akstur samkvæmt eldri lögunum. Fyrirtæki nokkuð sem rak bifreiðir til fólksflutninga 

taldi að síðastnefnt lagaákvæði fæli í sér afturvirka skattlagningu: 

Hrd. 4. desember 2008 (152/2008) 
Við gildistöku laga nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, átti H í birgðum sínum 
röska 25.000 lítra af olíu sem skattskyldir voru samkvæmt 2. mgr. bráðabirgðaákvæðis 
X laga nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar. Í málinu byggði H meðal annars á því að 
í lagaákvæðinu fælist að tiltekin eign sem myndast hefði í rekstri hans væri skattlögð 
eftir á og bryti það gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr.  
 Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: „Lög nr. 71/2005 skyldu samkvæmt 2. gr. þeirra 
öðlast þegar gildi. Þau birtust í A-deild Stjórnartíðinda 9. júní 2005. Gjaldskylda 
olíubirgða samkvæmt 2. mgr. X. bráðabirgðaákvæðis 1. gr. laga nr. 71/2005 miðaðist 
við olíu í eigu eða vörslu skattaðila 1. júlí 2005. Lögin höfðu því verið sett og öðlast gildi 
fyrir það tímamark sem skattskyldan miðaðist við. Skattlagningin braut því ekki gegn 
ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar. 

 Hin sérstæða skattlagning miðaðist við stöðu olíubirgða á tilteknum degi, eða 

þann 1. júlí 2005. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að þar sem lögin, sem mæltu fyrir 

um skattskylduna, höfðu öðlast gildi fyrir þann dag brutu þau ekki gegn ákvæði 2. 

mgr. 77. gr. stjskr. Forsendur dómsins byggja því á því að um eins skiptis eignarskatt 

hafi verið að ræða og ekki er ástæða til að gera athugasemdir við þá niðurstöðu hér. 

 Álagning veiðigjalda 5.3.6

Með nýjum lögum um veiðigjöld, nr. 74/2012,83 sem tóku gildi þann 5. júlí 2012, voru 

miklar breytingar gerðar á fyrirkomulagi gjaldheimtu í sjávarútvegi, en álögur á 

útgerðina höfðu stóraukist á árunum þar á undan. Með lögum um veiðigjöld var í 

fyrsta sinn kveðið á um álagningu veiðigjalda í sérstökum lögum og með 

heildstæðum hætti. Í lögunum var að meginstefnu til gert ráð fyrir álagningu gjalds 

                                            
83

 Hér eftir verður vísað til laganna sem laga um veiðigjöld eða þau skammstöfuð vgl. Það athugist 
lögin hafa tekið umfangsmiklum breytingum frá því sem hér er lýst, einkum með lögum nr. 73/2015, 
um breytingu á lögum um veiðigjöld nr. 74/2012. 
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vegna úthlutaðra aflaheimilda, en vegna landaðs afla færi stjórn veiða á viðkomandi 

tegund fram með annars konar hætti en með úthlutun aflamarks samkvæmt lögum 

um stjórn fiskveiða, nr. 116/2016.  

 Með lögum um veiðigjöld var mælt fyrir um álagningu tvenns konar gjalda, 

almenns veiðigjalds og sérstaks veiðigjalds. Almenna veiðigjaldið var fastákveðið í  

8. gr. vgl. sem tiltekin krónutala á hvert þorskígildiskíló af úthlutuðu aflamarki eða 

lönduðum afla og kemur það gjald ekki meira við sögu. Álagning sérstaka 

veiðigjaldsins var öllu flóknari, fyrst og fremst vegna aðferðarinnar við útreikning á 

fjárhæð þess. Í 1. mgr. 9. gr. vgl. kom fram að sérstaka veiðigjaldið skyldi vera 65% 

af stofni til útreiknings á gjaldinu. Um þennan stofn til útreiknings á gjaldinu fór svo 

eftir ákvæðum 10. gr. vgl. þar sem fram kom að hann skyldi vera samtala reiknaðrar 

rentu á hvert þorskígildiskíló, annars vegar í fiskveiðum og hins vegar í fiskvinnslu. 

Renta greinarinnar var reiknuð eftir fyrirmælum í 11. gr. og 12. gr. vgl. og byggði 

útreikningurinn fyrst og fremst á upplýsingum sem Hagstofa Íslands vann upp úr 

skattframtölum sjávarútvegsfyrirtækja og annarra upplýsinga frá Fiskistofu, en tilteknir 

kostnaðarliðir komu til frádráttar við útreikning rentunnar. Með þessu fyrirkomulagi var 

leitast var við að tengja fjárhæð sérstaka veiðigjaldsins með beinum hætti við afkomu 

sjávarútvegsfyrirtækja af veiðum og vinnslu, þó þannig að hin reiknaða renta, sem 

fjárhæð gjaldsins tók mið af, byggðist á meðaltalsafkomu greinarinnar í heild sinni. 

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vgl. skyldi leggja veiðigjaldið á við úthlutun aflamarks á 

hverju fiskveiðiári og í því sambandi er rétt að geta þess að fiskveiðiárið hefst þann 1. 

september ár hvert, og fer úthlutun aflamarks að stórum hluta til fram þann dag. Af 

framangreindu fyrirkomulagi leiddi að við álagningu sérstaks veiðigjalds á grundvelli 

laganna við upphaf fiskveiðiársins sem hófst þann 1. september 2012 hefði stofn til 

útreiknings þess á rentu greinarinnar átt að miða við upplýsingar úr skattframtölum 

sjávarútvegsfyrirtækja frá árinu 2011 vegna tekjuársins 2010, og svo koll af kolli 

næstu ár þar á eftir, enda voru nýrri upplýsingar um raunverulega afkomu 

sjávarútvegsfyrirtækja ekki tiltækar við álagningu gjaldsins.  

 Það kom þó aldrei til þess að hið sérstaka veiðigjald yrði lagt á fyrir fiskveiðiárið 

sem hófst þann 1. september 2012 á þeim grundvelli sem hér að ofan hefur verið lýst 

þar sem við þinglega meðferð frumvarps þess sem varð að lögum um veiðigjöld var 

bætt við lögin ákvæði til bráðabirgða, sbr. a-lið 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis I vgl., þar 

sem fjárhæð sérstaka veiðigjaldsins var fastsett sem tiltekin krónutala á hvert 
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þorskígildiskíló, eða með sama hætti og almenna veiðigjaldið. Um álagningu sérstaka 

veiðigjaldsins var deilt í eftirgreindu dómsmáli: 

Hrd. 23. mars 2017 (213/2016) 
Í málinu krafðist V hf., stefnandi, endurgreiðslu á sérstöku veiðigjaldi sem lagt hafði 
verið á vegna úthlutaðra aflaheimilda og landaðs afla skipa hans fiskveiðiárið 
2012/2013 á grundvelli ákvæða laga um veiðigjöld, nr. 74/2012. V hf. byggði meðal 
annars á því að gjaldið hafi verið lagt á hann og önnur sjávarútvegsfyrirtæki á 
grundvelli upplýsinga úr skattframtölum fyrir tekjuárið 2010 og því miðast við 
rekstrarafkomu greinarinnar fyrir tímabil sem hafi verið liðið fyrir gildistöku laganna. V 
hf. tók fram að ekki skipti máli í því sambandi þótt fjárhæð gjaldsins tæki ekki mið af 
afkomu hans sérstaklega, heldur meðaltalsafkomu greinarinnar í heild sinni, enda væri 
grundvöllur álagningarinnar afkoma þeirra fyrirtækja, sem álagningunni á annað borð 
sættu, á tímabili sem liðið var fyrir gildistöku laganna. Við öflun tekna og aðra 
ákvarðanatöku á því tímabili hefði hann ekki getað vitað um álagningu gjaldsins og þar 
með ekki getað tekið tillit til þess við reksturinn. Af þessum ástæðum taldi V hf. að 
álagning hins sérstaka veiðigjalds hefði verið afturvirk skattlagning sem ekki stæðist 
kröfur 2. mgr. 77. gr. stjskr. 
 Um þennan málatilbúnað V hf. segir í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var af 
Hæstarétti að þessu leytinu til með vísan til forsendna: „Í 2. mgr. 77. gr. 
stjórnarskrárinnar segir að engan skatt megi leggja á nema heimild hafi verið fyrir 
honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráð skattskyldu. Ekki er unnt að fallast á 
þessa málsástæðu stefnanda, enda verður að fallast á með stefnda, að sú viðmiðun 
um meðaltalsupplýsingar frá liðnum tíma, sem lágu fyrir við ákvörðun sérstaks 
veiðigjalds, verði ekki talin atvik sem ráði skattskyldu aðila með afturvirkum hætti. Ekki 
var um það að ræða að skattur væri lagður á tekjur, sem aflað var áður en lögin tóku 
gildi, heldur var við ákvörðun fjárhæðar sérstaks veiðigjalds unnið upp úr umræddum 
meðaltalsupplýsingum sem lágu fyrir í gögnum opinberra aðila. Hins vegar voru þau 
atvik, sem réðu skattskyldunni, komin til eftir að lög nr. 74/2012 tóku gildi og fjárhæð 
gjaldsins hafði verið ákveðin með þeim. Fjárhæð sérstaks veiðigjalds var fastsett með 
ákvæðum a-liðar 1. mgr. bráðabirgðarákvæðis I sem tiltekin krónutala, áður en kom til 
úthlutunar aflaheimilda fyrir fiskveiðiárið 2012/2013 eða löndunar afla á því fiskveiðiári. 
Ekki kom því til þess að beitt yrði reiknireglum 10. – 12. gr. laganna við ákvörðun 
gjaldsins og þá kom veiðigjaldsnefnd ekki að ákvörðuninni.“ 

 Í málinu var byggt á því að tilgreind ákvæði laga um veiðigjöld hefðu, vegna 

þeirrar aðferðar við útreikning á sérstöku veiðigjaldi sem þar var fyrirhugaður, falið í 

sér afturvirkni í andstöðu við 2. mgr. 77. gr. stjskr. Málatilbúnaðurinn er með nokkrum 

ólíkindum í ljósi þess að það kom aldrei til þess að álagningin væri reist á þeim 

grunni, heldur fór hún fram með allt öðrum hætti eins og vitnað er til hér að framan og 

í niðurlagi forsendna héraðsdóms í málinu, sem staðfestar voru af Hæstarétti. 

Héraðsdómur virðist hins vegar, hvað sem þeirri staðreynd líður, leysa efnislega úr 

þeim málsástæðum og röksemdum sem færðar voru fram í málinu en vörðuðu ekki 

beinlínis þann lagagrundvöll sem álagningin að lokum byggðist á. Í dómi héraðsdóms 

kemur fram að þau ákvæði laganna sem fælu í sér viðmiðun um rentu í sjávarútvegi, 

jafnvel þó það hafi verið vegna tímabils sem þá þegar væri liðið, hefðu ekki falið í sér 
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atvik sem réðu skattskyldu í skilningi 2. mgr. 77. gr. stjskr. Ekki væri um að ræða 

álagningu skatts á tekjur sem aflað hefði verið fyrir setningu laganna, heldur væru 

þau atvik sem réðu skattskyldu síðar til komin. 

 Vegna þess hvernig málatilbúnaðinum í málinu var háttað er eflaust varhugavert 

að draga víðtækar ályktanir af framangreindri niðurstöðu. Hins vegar eru forsendur 

héraðsdóms, um að reikniregla laganna hafi ekki sem slík brotið gegn 2. mgr. 77. gr. 

stjskr. þrátt fyrir að þar væri byggt á staðreyndum um afkomu sjávarútvegsfyrirtækja 

frá því fyrir setningu laganna, vera nokkuð fortakslausar. Fullyrðing dómsins um að 

þau atvik sem réðu skattskyldu hafi komið til eftir setningu laganna, og fjárhæð 

gjaldsins verið ákveðin af þeim, er aftur á móti ekki skýr um það hvort þar sé átt við 

ákvörðun um fjárhæð gjaldsins að teknu tilliti til a-liðar 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis I 

vgl., eða óháð því, en með þeirri grein var gjaldið endanlega ákveðið sem ákveðin 

krónutala á hvert þorskígildiskíló. Í öllu falli verður þó að telja að niðurstaða dómsins 

byggist öðru fremur á því að þau atvik sem réðu skattskyldu í málinu hafi ýmist verið 

úthlutun aflamarks eða landaður afli og þau því orðið eftir setningu laganna. Viðmið 

um verðmæti þeirra gæða eða réttinda sem þannig komu í hlut skattaðila teljast hins 

vegar út af fyrir sig ekki til slíkra atvika og ganga því ekki í berhögg við 2. mgr. 77. gr. 

stjskr., jafnvel þótt þar sé vísað til atvika sem orðið hafa. Í þessu sambandi má til 

hliðsjónar nefna eldri dóm Hæstaréttar: 

Hrd. 2000, bls. 571 (256/1999) 
Í málinu var fjallað um stjórnskipulegt gildi reglna ríkisskattstjóra um mat á hlunnindum, 
sem settar voru með stoð í 116. gr., sbr. 7. gr., laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og 
eignarskatt. M hélt því meðal annars fram að með því að fela ríkisskattstjóra að gefa út 
slíkar reglur fælist ólögmætt framsal skattlagningarvalds. Í dómi Hæstaréttar segir að 
skattmatsreglur ríkisskattstjóra væru málefnalegar og reistar á almennum efnislegum 
mælikvarða, ásamt því að þær væru einfaldar, hlutlægar og gegnsæjar. Niðurstaða 
Hæstaréttar var því sú að í þeirri framkvæmd fælist ekki ólögmætt framsal 
skattlagningarvalds. 

 Telja verður að niðurstaða málsins í Hrd. 23. mars 2017 (213/2016) byggi á 

sambærilegum sjónarmiðum og í Hrd. 2000, bls. 571 (256/1999). Í báðum tilvikum er 

fjallað um tilteknar reglur um mat á verðmætum sem skattaðila hlotnast, en mælt var 

fyrir um skattskyldu verðmætanna sem slíkra með fullnægjandi hætti í lögum. 

Niðurstaðan í Hrd. 23. mars 2017 (213/2016) sýnist byggja á slíkum greinarmun á 

skattlagningarheimild annars vegar og viðmiðun um verðmæti skattalegra gæða hins 

vegar. Af Hrd. 2000, bls. 571 (256/1999) er aftur á móti ljóst að viðmið í hinum 
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síðarnefnda flokki reglna verða að vera málefnaleg og byggjast á almennum 

efnisreglum mælikvarða, og ef til vill einnig að ákvarðast af sannvirðisreglu. 

 Afstaða yfirskattanefndar 5.4

Hér að framan hefur nokkur fjöldi dóma Hæstaréttar verið rakinn þar sem ýmist hefur 

verið komist að þeirri niðurstöðu að tiltekin skattalög brjóti í bága við ákvæði 

stjórnarskrár eða að þau standist það próf, einkum og sér í lagi með tilliti til afturvirkra 

áhrifa og reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. Sú dómaframkvæmd byggir á 

stjórnskipunarvenju um að dómstólar hafi vald til úrskurða um hvort lög verði 

samþýdd stjórnarskránni, en engin ákvæði stjórnarskrár fela þeim slíkt vald berum 

orðum. 84  Með því að yfirskattanefnd, sem sjálfstæðri stjórnsýslunefnd, er falið 

endanlegt úrskurðarvald um ágreiningsefni er varða álagningu skatta og gjalda sem 

ríkisskattstjóra og eftir atvikum öðrum stjórnvöldum er með lögum falið að leggja á, 

sbr. 1. gr. og 1. og 2. mgr. 2. gr. laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, vaknar 

óneitanlega sú spurning hvort nefndin geti tekið afstöðu til þess hvort lagaákvæði 

samrýmist ákvæðum stjórnarskrár með sama hætti og dómstólar. Að sama skapi 

vaknar sú spurning hvort ríkisskattstjóri og eftir atvikum önnur stjórnvöld sem leggja á 

skatta geti upp á sitt einsdæmi ákveðið að framkvæma ekki álagningu skatta með 

vísan til þess að skattlagningarheimildin standist ekki gagnvart stjórnarskrá. 

 Báðum framangreindum spurningum verður almennt séð að svara neitandi, þar 

sem ganga verður út frá því að stjórnvöld geti ekki virt að vettugi eða vikið sér undan 

því að framkvæma lög sem sett hafa verið með stjórnskipulega réttum hætti.85 Í því 

felst að hvorki yfirskattanefnd né lægra sett skattyfirvöld hafa almennt séð vald til að 

taka afstöðu til þess, á hvorn veginn sem er, hvort lög mæli fyrir um skattlagningu 

með afturvirkum hætti þannig að brjóti gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. Í samræmi við 

þessa viðteknu skoðun hefur afstaða yfirskattanefndrar sjálfrar um valdsvið hennar 

að þessu leyti birst með afar skýrum hætti með eftirfarandi ummælum í úrskurði 

yfirskattanefndar 30. desember 2003 (366/2003):  

„Vegna athugasemda kæranda í kæru til yfirskattanefndar varðandi jafnræðisreglu 
stjórnskipunarlaga í þessu sambandi, sbr. 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 
33/1944, skal tekið fram að yfirskattanefnd á ekki úrskurðarvald um það hvort 
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 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 437-442. 
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 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 446-447. 
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lagareglur kunni að fara í bága við einstök ákvæði stjórnarskrárinnar og er því ekki bær 
til umfjöllunar um málsástæður sem á slíku eru byggðar. Samkvæmt 
stjórnskipunarvenju er það regla íslensks réttar að dómstólar eiga úrlausn þess hvort 
lög verði samþýdd stjórnarskránni. Yfirskattanefnd er stjórnvald og hefur samkvæmt því 
ekki hliðstætt hlutverk hvorki samkvæmt réttarframkvæmd né á öðrum grundvelli.“ 

 Af framangreindu leiðir að skattaðilar verða einfaldlega að una því að úr málum 

þeirra sé alla jafna leyst á stjórnsýslustigi án þess að afstaða sé þar tekin til hvort 

skattlagningarheimild brjóti gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr., og skjóta svo þeirri niðurstöðu 

til dómstóla til þess að fá úr því álitamáli skorið.86 Í þessu sambandi er þó rétt að geta 

þess að því hefur verið haldið fram, með góðum rökum, að framangreind regla um 

valdmörk stjórnvalda geti ekki verið alveg takmarkalaus. Í hinum alvarlegustu tilvikum 

ættu stjórnvöld þannig að virða að vettugi lög sem augljóslega og með grófum hætti 

brjóta gegn stjórnarskránni.87 Það er svo sérstakt álitmál hvort bersýnilega afturvirk 

skattalög myndu teljast nægjanlega gróft brot í þessum skilningi, en um það verður 

ekki fjallað hér. 

 Það er þó ekki svo að skilja að æðri og lægri skattyfirvöld standi algjörlega 

áhrifalaus gagnvart reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. þannig að hún komi aldrei til skoðunar 

við skattframkvæmd. Það verður að ganga út frá því sem vísu að löggjafinn gangi út 

frá þeirri forsendu við lagasetningu að lög samrýmist reglum stjórnarskrár og eftir 

atvikum öðrum óskráðum stjórnskipulegum meginreglum. Af þessu leiðir sú 

lögskýringarregla að leitast skuli við, eins og kostur er, að túlka lög til samræmis við 

stjórnarskrána.88 Það er á grunni þessarar lögskýringarreglu sem skattyfirvöld leitast 

við að túlka skattalög þannig að þeim verði ekki beitt með afturvirkum hætti nema þau 

mæli berum orðum fyrir um það sjálf, sbr. eftirfarandi ummæli úr úrskurði 

yfirskattanefndar 28. nóvember 2012 (586/2012), sem áður hefur verið vitnað til: 

„Samkvæmt viðteknum lögskýringarviðhorfum í íslenskum rétti verður lögum ekki beitt 
með íþyngjandi afturvirkum hætti nema þau mæli skýrlega fyrir um það sjálf. Að 
framangreindu virtu, sbr. og sjónarmið að baki 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1944, eins og ákvæðinu var breytt með 15. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 
97/1995, verður ekki talið að umrædd lög nr. 128/2009 og 164/2010 verði skýrð svo að 
þau taki til áfallinna (áunninna) vaxta af kröfum, sem stofnast hafa fyrir gildistöku laga 
þessara, nema að því leyti sem vextirnir falla til eftir gildistöku þeirra.“ 
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 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Heimildir stjórnvalda til að taka afstöðu til þess hvort lög samrýmast 
stjórnarskránni“, bls. 80. 
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 Þessari lögskýringarreglu hefur nokkrum sinnum verið beitt í úrskurðum 

yfirskattanefndar til þess að komast hjá álagningu skatta með afturvirkum hætti og 

eru eftirfarandi úrskurðir reifaðir í því sambandi, til viðbótar við þá úrskurði sem áður 

hefur verið fjallað um. 

Úrskurður yfirskattanefndar 16. febrúar 2005 (28/2005) 
Kæranda var synjað um endurgreiðslu virðisaukaskatts samkvæmt beiðnum hans 
dags. 5. maí og 9. júlí 2003 vegna kaupa á þjónustu á árunum 1994, 1995 og 1996. 
Synjunin var byggð á því að réttur hans til endurgreiðslu umrædds virðisaukaskatts 
væri fallinn niður vegna ákvæðis 43. gr. A laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, eins og 
henni var breytt með 5. gr. laga nr. 64/2002, um breyting þeim lögum, en þar kom fram 
að slíkur réttur félli niður að sex árum liðnum liðnum frá því að réttur til endurgreiðslu 
stofnaðist. Kærandi byggði á því fyrir yfirskattanefnd að túlkun skattstjóra á 
síðastnefndu lagaákvæði hefði haft íþyngjandi og afturvirk áhrif í för með sér gagnvart 
honum.  
 Um þetta segir í úrskurði yfirskattanefndar: „Eins og getið er í almennum 
athugasemdum með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 64/2002, var hvergi kveðið á 
um það í lögum nr. 50/1988 að réttur til hinna sérstöku endurgreiðslna virðisaukaskatts 
samkvæmt XIII. kafla laganna og ákvæðum til bráðabirgða í þeim væri háður því að 
sótt væri um slíkar endurgreiðslur innan tiltekins frests. Var í samræmi við það litið svo 
á í skattframkvæmd að sérstakar tímatakmarkanir giltu ekki að þessu leyti. Ekki kemur 
fram í 7. gr. laga nr. 64/2002 að nýmæli það, sem lögtekið var með 5. gr. laganna og 
mælir fyrir um fyrningu endurgreiðsluréttar þegar ekki er sótt um endurgreiðsluna innan 
sex ára frá því að réttur til hennar stofnast, gildi án tillits til þess hvort réttur til 
endurgreiðslu hefur stofnast fyrir eða eftir gildistöku laganna 1. júlí 2002. Ljóst er að 
túlkun skattstjóra hefur í för með sér íþyngjandi afturvirk áhrif ákvæðisins og leiðir til 
þess í tilviki kæranda að réttur til endurgreiðslu virðisaukaskatts, sem stofnast hafði í 
tíð eldra réttarástands, sbr. athugasemdir við 5. gr. greinds frumvarps, hefur í raun 
verið felldur niður með lögum nr. 64/2002. Samkvæmt viðteknum 
lögskýringarviðhorfum verður lögum ekki beitt með slíkum hætti nema þau mæli 
skýrlega fyrir um það sjálf. Að svo vöxnu, sbr. og sjónarmið að baki 2. mgr. 77. gr. 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, eins og ákvæðinu var breytt með 15. gr. 
stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, þykir túlkun skattstjóra ekki fá staðist.“ 
 
Úrskurður yfirskattanefndar 27. apríl 2016 (80/2016)89 
Ágreiningur málsins laut að álagningu fjársýsluskatts og sérstaks fjársýsluskatts á 
kæranda vegna gjaldársins 2014 og var tvíþættur. Sá þáttur málsins sem hér skiptir 
máli var varakrafa kæranda sem laut að því að við álagningu sérstaks fjársýsluskatts á 
hann vegna gjaldársins 2014 yrði viðurkenndur frádráttur vegna yfirfæranlegs 
rekstrartaps. Kærandi byggði á því að lagaákvæði því sem girti fyrir slíkan frádrátt hefði 
verið beitt með afturvirkum áhrifum gagnvart sér við álagninguna. Um þann þátt 
málsins segir í úrskurði yfirskattanefndar, þar sem lagagrundvellinum er einnig lýst: 
„Með 12. gr. laga nr. 142/2013, um breytingu á lögum nr. 90/2003, var nýjum málslið 
bætt við 3. mgr. 71. gr. laga nr. 90/2003 þess efnis að við álagningu sérstaks 
fjársýsluskatts skuli ekki tekið tillit til samsköttunar og yfirfæranlegs taps. Í 
athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því, er varð að lögum nr. 142/2013, er tekið 
fram að vegna sérstöðu skattsins sé ekki talið eiga við að tekið sé tillit til samsköttunar 
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 Um sambærileg málsatvik sjá einnig úrskurð yfirskattanefndar 18. mars 2015 (75/2015), en 
forsendur þess úrskurðar eru byggðar upp með nokkuð frábrugðnum hætti. 
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og yfirfæranlegs taps við álagningu hans og þess vegna sé lögð til sú breyting að regla 
bráðabirgðaákvæðis L í lögum nr. 90/2003 verði færð í meginmál laganna. Umrætt 
ákvæði 12. gr. laga nr. 142/2013 öðlaðist gildi þann 1. janúar 2014, sbr. 14. gr. þeirra 
laga. Fallast verður á með kæranda að samkvæmt þessu skuli ekki tekið tillit til 
yfirfæranlegs taps fjármálafyrirtækis við álagningu sérstaks fjársýsluskatts vegna tekna 
frá og með 1. janúar 2014, enda leiðir af viðteknum lögskýringarviðhorfum að lögum 
verður ekki beitt með íþyngjandi afturvirkum hætti nema þau mæli skýrlega fyrir um það 
sjálf, sbr. og sjónarmið að baki 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 
33/1944, eins og ákvæðinu var breytt með 15. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995. 
Fær þessi niðurstaða auk þess stuðning af samanburði einstakra gildistökuákvæða 14. 
gr. laga nr. 142/2013. Með vísan til framanritaðs þykja sjónarmið ríkisskattstjóra 
varðandi gildistöku 12. gr. greindra laga ekki fá staðist. Er varakrafa kæranda því tekin 
til greina.“ 

 Eins og sjá má beitir yfirskattanefnd reglu 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar af og 

til við úrlausn þeirra mála sem fyrir nefndina eru lögð, jafnvel þótt nefndin telji sig ekki 

hafa valdheimildir til að taka beinlínis afstöðu til þess hvort ákvæði skattalaga brjóti í 

bága við reglu greinarinnar. Í stað þess leggur yfirskattanefnd iðulega út af þeirri 

almennu lögskýringarreglu að lögum verði ekki beitt með íþyngjandi og afturvirkum 

hætti gagnvart borgurunum nema þau mæli skýrlega fyrir um það sjálf og vísar því til 

stuðnings til grunnsjónarmiða að baki 2. mgr. 77. gr. stjskr. Af framangreindum 

úrskurðum má ráða að á þeim grunni leitast nefndin við að skýra ákvæði skattalaga 

með þeim hætti að þau feli ekki í sér afturvirk og íþyngjandi áhrif, án þess að beinlínis 

að taka sér það vald að úrskurða lög andstæð stjórnarskrá.   

6 Afturvirk skattframkvæmd 

 Inngangur 6.1

Í þeim dómum og úrskurðum sem hér að framan hafa verið raktir hefur einkum og sér 

í lagi verið leitast við að greina og varpa ljósi á afstöðu 2. mgr. 77. gr. stjskr. til 

álagningar skatta samkvæmt settum lögum frá Alþingi og hvernig skattlagningar-

heimildir skuli úr garði gerðar til þess að uppfylla skilyrði greinarinnar. Regla 2. mgr. 

77. gr. stjskr. hefur hins vegar einnig hlotið umfjöllun dómstóla í öðru samhengi. 

Þannig hefur þeirri spurningu verið velt upp hvort ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. setji 

skattyfirvöldum mörk við breytingar á skattframkvæmd og eftir atvikum hvernig 

standa megi að slíkum breytingum. Það fellur í sjálfu sér utan efnissviðs þessarar 

ritgerðar að fjalla um það með almennum hætti hvernig og með hvaða hætti 

skattyfirvöld geta breytt skattframkvæmd en hér er þó ástæða til að kanna hvort  

2. mgr. 77. gr. stjskr. hafi sérstaka þýðingu í því sambandi. Hér að neðan verður 
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fjallað um tvo dóma Hæstaréttar þar sem tekin er afstaða til málsástæðna af þessum 

meiði. 

 Dómaframkvæmd 6.2

Eftirfarandi dómum Hæstaréttar er það sammerkt að þar byggðu málsaðilar á því að 

við endurákvörðun opinberra gjalda þeirra hefði ríkisskattstjóri breytt þeirri 

stjórnsýsluframkvæmd sem myndast hafði um skattalega meðferð ráðstafana þeirra 

með afturvirkum hætti. Meðal annars með vísan til 2. mgr. 77. gr. stjskr. héldu 

málsaðilar því fram að slíkar breytingar fengjust ekki staðist.  

Hrd. 13. október 2011 (241/2010) 
Í málinu krafðist Þ ógildingar á úrskurði ríkisskattstjóra, dags. 29. október 2007, sem 
síðar var staðfestur með úrskurði yfirskattanefndar, vegna endurákvörðunar á 
opinberum gjöldum hans fyrir gjaldárið 2005. Endurákvörðun á gjöldum Þ laut að 
tekjum sem hann hafði haft af samningum frá árunum 2003 og 2004 við fyrrum 
vinnuveitanda sinn um kauprétt og sölurétt að hlutabréfum í vinnuveitandanum. Í 
málinu byggði Þ á ýmiss konar málsástæðum sem lutu bæði að efni og formi úrskurðar 
ríkisskattstjóra um endurákvörðun gjalda hans og er ekki ástæða til rekja þá sögu alla. 
Það sem hér skiptir máli er að Þ byggði mál sitt meðal annars á því að í endurákvörðun 
ríkisskattstjóra hafi falist afturvirk breyting á skattframkvæmd. Þ tók fram að á árunum 
2003 og 2004 hefðu ekki legið fyrir neinar leiðbeiningar eða framkvæmdareglur 
skattyfirvalda um skattlagningu söluréttarsamninga starfsmanna við vinnuveitendur 
sína, né hefðu legið fyrir um það sérstakar reglur í tekjuskattslögum. Meðal annars af 
þeim ástæðum taldi Þ að með því að skattleggja á árinu 2007 hagnað hans af sölu á 
hlutabréfum í vinnuveitanda sínum sem launatekjur skv. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. 
tsl. hefði ríkisskattstjóri breytt skattframkvæmd um skattlagningu söluréttar 
starfsmanna. Þ taldi slíkar breytingar á skattframkvæmd fara gegn meginreglum 
stjórnsýsluréttar og vísaði til þess að fara yrði sérstaklega varlega í þeim efnum vegna 
ákvæðis 2. mgr. 77. gr. stjskr.  
 Um þennan málatilbúnað Þ segir í dómi Hæstaréttar: „Af gögnum málsins verður 
ráðið að samningar um sölurétt starfsmanna hafi ekki rutt sér til rúms fyrr en á fyrstu 
árum þessarar aldar. Eru engin gögn í málinu sem á verður byggt um að skattyfirvöld 
hafi á árunum 2003 til 2005 verið búin að mynda fastmótaða framkvæmd um 
skattalega meðferð slíks söluréttar starfsmanna sem vikið hafi verið frá með þeim 
úrskurðum sem áfrýjandi krefst ógildingar á. Í 1. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. laga nr. 
90/2003 er kveðið á um að til skattskyldra tekna teljist endurgjald fyrir hvers konar 
vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan aðila. 
Á eftir fylgir í dæmaskyni upptalning á ýmsum tegundum starfstengdra greiðslna sem 
ekki er tæmandi. Tekur greinin því til nýrra og áður óþekktra tegunda starfstengdra 
greiðslna falli þær undir hina almennu skilgreiningu. Er ekkert því til fyrirstöðu að 
skattyfirvöld taki á álitamálum sem slíkri nýbreytni í starfstengdum greiðslum kunna að 
fylgja eftir því sem þau koma upp í skattaframkvæmd og er raunar ljóst af 6. gr. 
samningsins um sölurétt frá 13. mars 2003 sem að framan er rakin að samningsaðilar 
gerðu sér grein fyrir því að á skattaleg álitamál kynni að reyna vegna samningsins. 
Verður ógilding þeirra úrskurða sem um er deilt í máli þessu því ekki reist á þessari 
málsástæðu.“ 
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Hrd. 28. febrúar 2013 (555/2012) 
Í málinu var deilt um frádráttarbærni vaxtagjalda af tilteknum skuldum T hf. í kjölfar 
öfugs samruna þess við eignarhaldsfélag sem áður hafði keypt alla hluti í T hf. Máli 
sínu til stuðnings byggði T hf. meðal annars á því að úrskurður ríkisskattstjóra frá  
17. nóvember 2010, þar sem opinber gjöld T hf. vegna gjaldáranna 2006 og 2007 voru 
endurákvörðuð og synjað var um frádrátt umþrættra vaxtagjalda frá tekjum T hf., hefði 
falið í sér afturvirka breytingu á skattframkvæmd. T hf. benti á að í fjölmörgum tilvikum 
um langt árabil hefðu félög sameinast með sama hætti og hann hafði gert, með 
svonefndum öfugum samruna, og að skýr skattframkvæmd hafi legið fyrir um 
skattalegar afleiðingar slíks samruna, þar með talið hvað varðaði frádráttarbærni 
vaxtagjalda frá tekjum. Tók T hf. sérstaklega fram að ríkisskattstjóri hefði án árangurs 
beitt sér fyrir því að þessari tilteknu framkvæmd yrði breytt með lagasetningu. T hf. taldi 
að opinber gjöld hans hefðu með endurákvörðun ríkisskattstjóra verið hækkuð og 
frádrætti vaxtagjalda hafnað í beinni andstöðu við fyrri framkvæmd í slíkum málum. T 
hf. tók sérstaklega fram að breyting á skattframkvæmd með afturvirkum hætti hlyti að 
fara í bága við ákvæði 40. gr. og 2. mgr. 77. gr. stjskr., svo og meginreglur 
stjórnsýsluréttar. 
 Úr þessari málsástæðu er leyst í dómi Hæstaréttar með svofelldum orðum: „Varðandi 
þetta ber að líta til þess að samkvæmt 1. mgr. 97. gr. laga nr. 90/2003 hafa 
skattyfirvöld heimild til að endurákvarða opinber gjöld samkvæmt 96. gr. sömu laga 
vegna tekna og eigna síðustu sex ára sem næst eru á undan því ári þegar 
endurákvörðun fór fram. Álitamál geta risið, sem ekki hafa áður þekkst í viðskiptalífinu 
svo sem hér á við, og er skattyfirvöldum heimilt að taka á þeim eftir því sem þau koma 
upp í skattframkvæmd án þess að í því felist afturvirk skattlagning þannig að fari í bága 
við ákvæði laga, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar 13. október 2011 í máli nr. 
241/2010. Ekki verður samkvæmt því fallist á þessa málsástæðu áfrýjanda og hinu 
sama gegnir um aðrar ástæður sem hann hefur hreyft í málatilbúnaði sínum.“ 

 Í báðum málunum töldu skattaðilar að þeir hefðu talið tekjur sínar og gjöld af þeim 

ráðstöfunum sem um var deilt með réttum hætti og í samræmi við það sem almennt 

tíðkaðist í skattframkvæmd. Opinber gjöld þeirra voru hins vegar endurákvörðuð 

nokkru síðar og í báðum tilvikum var að minnsta kosti um að ræða nýmæli í 

skattalegri framkvæmd, sem þeir töldu sig ekki hafa mátt sjá fyrir. Hér er í sjálfu sér 

ekki ástæða til að greina það hvort skattframkvæmd sem að slíkum ráðstöfunum laut 

hafi verið orðin fastmótuð eða ekki. Það sem hér er til skoðunar er afstaða 2. mgr.  

77. gr. stjskr. til breytinga á skattframkvæmd og hvort regla greinarinnar setji slíkum 

breytingum ákveðin mörk. Í því samhengi eru forsendur Hæstaréttar athyglisverðar. 

Þannig segir í báðum málunum að skattyfirvöld verði einfaldlega að taka á nýmælum 

úr viðskiptalífinu eftir því sem þau koma upp í skattframkvæmd. Í Hrd. 28. febrúar 

2013 (555/2012) er ennfremur vísað til ákvæðis 1. mgr. 97. gr. tsl. um að heimild til 

endurákvörðunar opinberra gjalda vegna síðustu sex ára sem næst eru á undan því 

ári þegar endurákvörðun fer fram. Framangreinda tilvísun virðist mega skilja sem svo 

að með því sé rétturinn að veita skattyfirvöldum allt að því sex ára frest til að ákveða 

endanlega hvernig skattframkvæmd skuli háttað vegna þeirra nýmæla sem upp 
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kunna að koma í skattframkvæmd hverju sinni, að minnsta kosti að því leyti sem ekki 

er sýnt fram á að fastmótuð framkvæmd hafi þá þegar myndast. Í þeirri niðurstöðu 

felst óneitanlega sú afstaða að ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. leggi ekki þær skyldur á 

herðar skattyfirvalda að taka hratt og örugglega afstöðu til slíkra nýmæla og fylgja 

svo þeirri framkvæmd sem þannig er mótuð. Af forsendum dómanna er hins vegar 

ekki unnt að ráða hver afstaða 2. mgr. 77. gr. stjskr. er til skattframkvæmdar sem 

þegar er orðin fastmótuð. Um það er að sínu leyti fjallað í stjórnsýslurétti og 

almennum skattarétti, en enga vísbendingu er að finna í framangreindum forsendum 

Hæstaréttar um að ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. komi þar sérstaklega til skoðunar. 

7 Samantekt ályktana 

 Inngangur 7.1

Hér að neðan verða dregnar saman þær ályktanir sem draga má af framangreindri 

umfjöllun um afturvirkni skattalaga og beitingu reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr., einkum af 

umfjöllun í kafla 5. Leitast verður við að komast hjá beinum endurtekningum eins og 

kostur er með tilvísunum til undanfarandi kafla, en samhengisins vegna er það ekki 

unnt í öllum tilvikum. 

 Almennar ályktanir af réttarframkvæmd 7.2

 Hugtakið afturvirkni og reglan um bann við afturvirkni skattalaga 7.2.1

Í fræðilegri umfjöllun jafnt sem daglegu tali hefur jöfnum höndum verið vísað til 

reglunnar í 2. mgr. 77. gr. stjskr. sem reglunnar um bann við afturvirkni skattalaga, 

svo sem eins og gert hefur verið hér að framan. Orðalagið ber það með sér að 

samsvörun sé á milli inntaks reglunnar og hugtaksins afturvirkni. Ekki er þó endilega 

víst að svo sé. Í kafla 2 er hugtakið og orðasambandið afturvirkni laga skilgreint. Þar 

kemur fram að í grunninn sé átt við þá aðstöðu þegar lög gilda fyrir tímann áður en 

þau voru sett. Jafnframt hefur í fræðilegri umfjöllun verið greint á milli beinnar og 

óbeinnar afturvirkni, sbr. umfjöllun í kafla 2.3, en óbein afturvirk áhrif lýsa sér 

samkvæmt því sem þar er rakið í því að lög eru þá að formi til framvirk, en ná einnig 

til þess ástands sem til var stofnað á meðan eldri lög giltu. Ef lagt er út frá þeirri 

skilgreiningu er ljóst að ný lög hafa iðulega í för með sér afturvirk áhrif og í því 

sambandi er erfitt að henda reiður á hvar hinum óbeinu afturvirku áhrifum sleppir og 

þau áhrif sem ekki myndu teljast afturvirk taka við. 
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 Við samanburð á tveimur nýlegum dómum Hæstaréttar, Hrd. 28. október 2011 

(340/2011) annars vegar og Hrd. 25. nóvember 2010 (274/2010) hins vegar, má 

greina ósamræmi í meðferð réttarins á hugtakinu afturvirkni. Í báðum málunum var 

því haldið fram að tilgreindar lagabreytingar hefðu með afturvirkum hætti skert 

eignarréttindi sem varin væru af eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. Forsendur 

hins fyrrnefnda dóms, er varðaði meinta afturvikni neyðarlaganna svokölluðu, verða 

vart skildar öðruvísi en svo að hin umþrætta lagasetning hafi einfaldlega ekki talist 

vera afturvirk. Niðurstaða hins síðarnefnda dóms, þar sem deilt var um brottfall 

ábyrgða í kjölfar nauðasamnings aðalskuldara, byggir hins vegar sýnilega á því að 

afturvirk áhrif hins umdeilda lagaákvæðis hafi orðið því að aldurtila. Í kafla 2.4 eru 

þessir dómar bornir nánar saman og það rökstutt að þau lagaákvæði sem þar var um 

deilt hafi haft sambærileg afturvirk áhrif í för með sér. Þetta misræmi í dómum 

Hæstaréttar með þetta stuttu millibili veldur því að vart verður fullyrt að hugtakið 

afturvirkni hafi skýrt og afmarkað inntak né að það sé notað með samræmdum hætti í 

meðförum Hæstaréttar. Það skal sérstaklega tekið fram að í báðum tilvikum var um 

að ræða formlega framvirk lög og því um óbein afturvirk áhrif að ræða samkvæmt 

skilgreiningu. Aðferðafræði Hæstaréttar í málunum virðist hafa verið sú að láta 

niðurstöðuna um það hvort lagaákvæðin hafi haft afturvirk áhrif í för með sér ráða því 

að ýmist þótti brotið gegn 1. mgr. 72. gr. stjskr. eða ekki, en í því felst að hin 

afturvirku áhrif eru lögð að jöfnu við brot gegn stjórnskipulegri vernd eignarréttar og 

að minnsta kosti einu skrefi úr aðleiðslunni er sleppt. Það athugist að hér eru ekki 

gerðar athugasemdir við niðurstöður málanna sem slíkra, eingöngu notkunina á 

hugtakinu afturvirkni og aðferðafræðina, en með þeim forsendum sem greinir í Hrd. 

28. október 2011 (340/2011) hefði eflaust mátt réttlæta að lagasetningin hafi ekki 

gengið í berhögg við 1. mgr. 72. stjskr., þrátt fyrir hin afturvirku áhrif sem hún hafði í 

för með sér.90 Forsendurnar lúta hins vegar efni sínu samkvæmt ekki að greiningu á 

því hvort hin afturvirku áhrif hafi á annað borð verið til staðar. 

                                            
90

 Sjá til hliðsjónar: Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 37, þar sem fjallað er um 
sambærilega aðstöðu út frá öðru sjónarhorni. Þar segir: „Þegar lög eru afturvirk ræður úrslitum um 
gildi þeirra hvort þau megi skýra svo, að þau takmarki stjórnarskrárvernduð réttindi manna með 
almennum, hlutlægum og málefnalegum hætti og ekki sé gengið svo nærri réttindum að þau nýtist 
ekki. Þá skiptir einnig máli að lög eiga í eðli sínu að vera stöðug, þannig að þau veki traust og 
réttmætar væntingar. Gildir hér einu hvort þar séu bein fyrirmæli um afturvirkni eða þau séu framvirk, 
en hafi óbein afturvirk áhrif.“ 
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 Í dómaframkvæmd Hæstaréttar um beitingu reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. má finna 

dæmi þess að samhliða tilvísun til ákvæðisins sé einnig vísað til hugtaksins 

afturvirkni, sbr. eftirfarandi ummæli úr Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002), sem reifaður 

er í kafla Error! Reference source not found. og fjallaði um afnám skattaívilnana 

egna hlutabréfakaupa:  

„Þegar þessi aðstaða er virt verður að fallast á með stefnda að lagagreinin feli í sér 
afturvirkni, sem braut í bága við 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar.“  

 Þau afturvirku áhrif sem þarna er lýst myndu falla í flokk óbeinna afturvirkra áhrifa, 

enda var lagaákvæðið sem um var þrætt formlega framvirkt. Í Hrd. 16. október 2014 

(115/2014) og Hrd. 4. febrúar 2015 (77/2015), þar sem deilt var um áhrif hækkana á 

hlutfalli fjármagnstekjuskatts vegna skattlagningar vaxta af óvissum kröfum, er aftur á 

móti tekið fram að þau lagaákvæði sem þar var um deilt hafi ekki falið í sér afturvirkni. 

Í kafla 5.3.3 er það rakið hvernig telja verður að sú fullyrðing fái vart staðist í ljósi 

þess að í lagabreytingunni fólst að fjármagnstekjuskattur á vexti af bótakröfum 

breyttist til hækkunar frá því tímamarki sem vextirnir voru sannanlega áfallnir. Með 

því að hið hærra hlutfall fjármagnstekjuskatts var látið gilda um þann hluta vaxtanna 

sem þannig voru áfallnir fyrir gildistöku lagabreytinganna verður að telja að lögin hafi 

að þessu leytinu til verið beint afturvirk gagnvart þeim sem þannig var ástatt um. 

 Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið er ekki unnt að álykta sem svo að 

hugtakið afturvirkni hafi skýrt afmarkaða merkingu í íslenskum rétti, hvorki í 

dómaframkvæmd né fræðilegri umfjöllun. Skilgreining hugtaksins í fræðilegri 

umfjöllun hefur einfaldlega reynst of víðtæk og samræmi skortir við notkun þess í 

dómaframkvæmd, en með tilvísun til afturvirkni laga virðist Hæstiréttur jöfnum 

höndum hafa átt við bein og óbein afturvirk áhrif.91 Hugtakið afturvirkni er af þessum 

ástæðum ekki nægjanlega skýrt til þess að lýsa inntaki 2. mgr. 77. gr. stjskr. með 

fullnægjandi eða jafnvel viðunandi hætti. Vissulega myndu lagaákvæði sem brytu 

gegn ákvæði greinarinnar vanalega teljast afturvirk, en varast ber að draga þá 

almennu ályktun að lagaákvæði sem hefur í för með sér afturvirk áhrif brjóti þegar af 

þeirri ástæðu gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. Ekki er ástæða til að halda því berum orðum 

fram að Hæstiréttur hafi fallið í þá gryfju að halda slíku beinlínis, en vísbendingar um 

                                            
91

 Sjá til dæmis Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) þar sem Hæstiréttur sló því föstu að ekki mætti skerða 
bótarétt örorkubótaþega með afturvirkum og íþyngjandi hætti vegna eignarréttarverndar 1. mgr. 72. gr. 
stjskr. 
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slíka afstöðu má, að breyttu breytanda, greina af forsendum í Hrd. 28. október 2011 

(340/2011) svo sem eins og fjallað er um hér að ofan, en því skal haldið til haga að 

dómurinn varðaði beitingu 1. mgr. 72. gr. stjskr., en ekki 2. mgr. 77. gr. stjskr. Það 

yrði þó til mikils skýringarauka ef dómaframkvæmd Hæstaréttar myndi þróast í þá átt 

að leitast við að ljá hugtakinu afturvirkni skýra og einhlíta merkingu, sem og ef 

afleiðingar þess, að lagaákvæði hefði afturvirk áhrif, væru samræmd. 

 Afstaða löggjafans 7.2.2

Eins og fram kemur í kafla 4.1 var það einkum sú löggjafarstefna sem hafði verið við 

lýði fram að gildistöku ákvæðis 2. mgr. 77. gr. stjskr. sem olli því að ástæða þótti til 

að takmarka heimildir löggjafans til afturvirkrar skattlagningar með sérstöku ákvæði í 

stjórnarskrá. Af dóma- og réttarframkvæmd þeirri sem rakin er í kafla 5.2 má ráða að 

þrátt fyrir aðvaranir dómstóla um að slíkur skattlagningarmáti væri aðfinnsluverður 

hafi löggjafinn engu að síður gengið eins langt í þeim efnum og hann gat komist upp 

með. Af réttarframkvæmdinni eftir gildistöku 2. mgr. 77. gr. stjskr. má hins vegar 

fullyrða að stefnubreyting hafi orðið í störfum löggjafans í þessum efnum. Horfir þar 

einkum tvennt til. 

 Í fyrsta lagi má greina ákveðnar vísbendingar í þessum efnum af fjölda þeirra 

dóma og úrlausna sem til grundvallar liggja. Þrátt fyrir að nú séu liðin meira en 20 ár 

frá gildistöku 2. mgr. 77. gr. stjskr. liggja einungis fyrir nokkrir dómar Hæstaréttar um 

beitingu réttarins á reglu greinarinnar. Leiða má að því líkum að ástæða þess sé fyrst 

og fremst sú að tiltölulega sjaldgæft sé að álitamál af slíkum toga komi yfir höfuð upp 

í kjölfar breytingar á skattalögum. Þá er ekki minna um vert að af þeim úrlausnum 

sem þó til grundvallar liggja er það einungis í hluta þeirra sem komist hefur verið að 

þeirri niðurstöðu að skattlagning hafi falið í sér afturvirkni þannig að í bága færi við 

ákvæði 2. mgr. 77. gr. stjskr. Rétt er einnig að minnast þess að aðstæður voru með 

miklum ólíkindum í hluta málanna, sbr. einkum Hrd. 2004, bls. 4816 (465/2004) og 

Hrd. 2005, bls. 4701 (478/2005), um álagningu erfðafjárskatts, sem reifaður er í kafla 

5.3.2. 

 Í annan stað er má ljóst vera að löggjafinn hefur í ýmsum tilvikum lagt sig 

sérstaklega fram um að gæta þess að leggja ekki á skatta með afturvirkum hætti. 

Órækt merki þess var við upptöku almenns fjármagnstekjuskatts í upphafi árs 1997 

með lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Í lögunum var 
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mælt fyrir um ákveðnar lagaskilareglur til að sporna við afturvirkum áhrifum gagnvart 

vaxtatekjum, sem til þess tíma höfðu verið skattfrjálsar. Þær lagaskilareglur voru 

síðar endurnýttar að hluta til við hækkun hlutfalls fjármagnstekjuskatts á árunum 

2009-2011, sbr. umfjöllun í kafla 5.3.3. Það sama var uppi á teningnum við afnám 

þeirrar frádráttarheimildar frá tekjum vegna fjárfestinga í hlutabréfum sem fjallað er 

um í kafla 5.3.1. Eins og þar er nánar rakið var frádráttarheimildin afnumin smátt og 

smátt gagnvart þeim sem þegar uppfylltu skilyrði nýtingar hennar, uns hún féll að 

lokum alveg niður. Líklegt má telja að sá lagasetningarmáti hafi verið valinn 

sérstaklega með tilliti til meintra afturvirkra áhrifa og væntinga skattaðila. 

 Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið verður ekki annað sagt en að reglan um 

bann við afturvirkni skattalaga hafi þjónað tilgangi sínum vel og að meginstefnu til 

haft þau áhrif sem henni var ætlað að hafa, það er að stuðla að markvissari 

löggjafarstefnu í skattamálum, svo notað sé orðalag úr athugasemdum við greinina 

með frumvarpi því er varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.92  Það kerfislæga 

vandamál sem fólst í afturvirkum áhrifum skattalaga er í það minnsta úr sögunni. 

 Afstaða dómstóla 7.2.3

Nokkuð erfitt er um vik við að draga almennar eða víðtækar ályktanir af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar. Að baki liggja tvenns konar ástæður. Í fyrsta lagi er 

fjöldi dóma sem nú liggur fyrir einfaldlega ekki nægjanlega mikill til þess að greina 

megi meginlínur eða þróun í ákveðna átt. Í annan stað er það sammerkt með þeim 

dómum sem þó liggja fyrir að þeir varða allir aðstæður sem kalla mætti sjaldgæfar 

eða sértækar í skattalegu tilliti. Einn dómur varðar afnám ívilnunar vegna kaupa á 

hlutabréfum. Ívilnunin byggðist á sértækri heimild sem ætlað var að hvetja til 

áhættufjárfestingar í hlutabréfum. Tveir dómar féllu í kjölfar klaufalegra mistaka við 

setningu nýrra laga um erfðafjárskatt. Tveir dómar eru um skattlagningu tekna sem 

voru óvissar í skilningi lokamálsl. 2. mgr. 59. gr. tsl. Í einum dómi var deilt um afnám 

heimildar til samsköttunar. Sá eini lögaðili sem lagasetningin gat raunverulega haft 

áhrif á var aðili málsins. Einn dómur féll í kjölfar kerfislægra breytinga á skattlagningu 

eldsneytis og sá síðasti varðar álagningu veiðigjalds, sem leggst á eina atvinnugrein. 
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 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2111. 
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 Eins og sjá má af þessari upptalningu eru dómarnir nokkuð sundurleitt safn 

úrlausna um ólík tilvik. Hér að framan hefur verið rakið hvernig lögfesting 2. mgr. 77. 

gr. stjskr. stuðlaði að markvissari löggjafarstefnu í skattamálum og svo virðist sem 

það hafi verið á kostnað þess að dómstólar fengju tækifæri til að skýra nánar inntak 

reglunnar með almennum hætti. 

 Þrátt fyrir þessa takmörkuðu dómaframkvæmd virðist mega greina vissa þróun í 

aðferðafræði Hæstaréttar við heimfærslu atvika undir reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. Í 

fyrsta dómnum sem féll eftir gildistöku ákvæðisins, Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002) 

er fjallaði um skattaívilnanir vegna hlutabréfakaupa, er rökstutt hvers vegna afnám 

frádráttarheimildar var talin brjóta gegn reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. Þær röksemdir 

varða með beinum hætti hugtakið afturvirkni, áhrif lagabreytingarinnar á skattbyrði 

skattaðilans og væntingar hans. Þannig virðist áherslan hafa verið á efni og áhrif 

laganna. Í síðari dómum, einkum og sér í lagi í samsköttunarmálinu, Hrd. 2. júní 2016 

(531/2015), er áherslan önnur og miklu frekar sú að greina með hlutlægum og allt að 

því formlegum hætti hvenær þau atvik urðu sem réðu skattskyldu og þá hvort 

viðkomandi reglur höfðu þá tekið gildi. Áherslan virðist því hafa færst frá greiningu á 

raunverulegum efnislegum áhrifum lagasetningarinnar yfir á formlegri hlutlæga 

greiningu á atvikum og staðreyndum sem réðu skattskyldu og hvenær þau urðu. Til 

stuðnings þessari ályktun má einnig benda á að í veiðigjaldadómnum, Hrd. 23. mars 

2017 (213/2016), er greint með afar formlegum hætti hvaða atriði hinna umdeildu 

laga voru talin ráða skattskyldu og niðurstaða þeirrar greiningar sú að afkoma 

útgerðarinnar fyrir gildistöku veiðigjaldalaganna, sem ráða skyldi skattverðinu, væri 

ekki þar á meðal. Það sem aftur á móti réði skattskyldunni var hvenær aflaheimildum 

var úthlutað, en það var eftir gildistöku laganna. Var þá þegar komist að þeirri 

niðurstöðu að ekki myndi vera um brot gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. að ræða, jafnvel 

þótt að álagning hefði farið fram á grundvelli reiknireglna veiðigjaldalaganna. 

 Að lokum er rétt að minnast orða Lon L. Fuller, sem vísað er til í kafla 2.3, um að 

skattalög geti aldrei í strangasta skilningi talist afturvirk, enda geri þau ekki annað en 

að krefjast þess að skattaðili greiði skatt til ríkisins eftir gildistöku reglu þar að lútandi 

og er sú krafa því ævinlega framvirk, jafnvel þótt þau atriði er ráða skattskyldunni hafi 

gerst fyrir gildistöku reglunnar. Hugsanlega getur þróunin orðið sú, ef of mikil áhersla 

er lögð á hina formlegri nálgun, að dómstólar nálgist um of þennan strangasta 
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skilning Fuller á hugtakinu afturvirkni. Þá yrði vernd bannreglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

lítils virði. 

 Valdsvið og úrskurðarframkvæmd yfirskattanefndar 7.2.4

Af stöðu yfirskattanefndar sem úrskurðaraðila á stjórnsýslustigi leiðir að nefndin hefur 

almennt takmarkaðar heimildir til að taka afstöðu til þess hvort lagaákvæði brjóti gegn 

stjórnarskrá. Ekki er þó unnt að útiloka það alfarið að nefndin gæti komist að slíkri 

niðurstöðu, en það væri þá aðeins í ýtrustu undantekningartilvikum, ef um augljóst og 

gróft brot væri að ræða. Yfirskattanefnd, og önnur skattyfirvöld ef því er að skipta, 

stendur þó ekki algjörlega áhrifalaus gagnvart reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr., heldur 

beitir viðteknum lögskýringarreglum við úrlausn mála þar sem upp koma álitamál um 

afturvirkni og túlkar lög með þeim hætti að gert er ráð fyrir að þau samræmist banni 

stjórnarskrárinnar við afturvirkni skattalaga, eins og nánar er rakið í kafla Error! 

eference source not found., og leitast því við að beita þeim ekki með þeim hætti að 

þau hafi afturvirk áhrif í för með sér. 

 Af þessu takmarkaða valdsviði yfirskattanefndar leiðir að áhersla nefndarinnar er 

önnur en dómstóla við úrlausn mála þar sem uppi eru álitamál um afturvirkni. Af þeim 

úrskurðum sem reifaðir eru í kafla 5.4 virðist þannig mega ráða að aðferðafræði 

yfirskattanefndar felist fyrst og fremst í því að greina hin afturvirku áhrif sem 

skattlagningarheimildir hafa eða geta haft í för með sér og velja, ef kostur er, þann 

túlkunarkost sem ekki leiðir af sér slík áhrif. Aðferðafræði nefndarinnar svipar að 

þessu leyti til nálgunar Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002), er fjallaði um 

skattaívilnanir vegna hlutabréfakaupa, þar sem áhersla er lögð á efnislega greiningu 

á ætluðum afturvirkum áhrifum fremur en að fjalla með formlegum hætti um það 

hvenær þau atvik urðu er réðu skattskyldu, líkt og gert er í síðari dómum Hæstaréttar. 

 Ályktanir um inntak 2. mgr. 77. gr. stjskr. 7.3

Af allri þeirri umfjöllun hér að framan má draga eftirfarandi ályktanir um hvernig 

afmarka megi inntak reglu 2. mgr. 77. gr. stjskr. og þar með hvaða efnislegu 

takmarkanir á skattlagningarvald löggjafans leiða af reglunni. 
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 Hvaða atvik eru talin ráða skattskyldu 7.3.1

Regla 2. mgr. 77. gr. stjskr. gildir jafnt um öll þau atriði er ráðið geta álagningu skatts, 

hvort sem þau atriði varða skattskyldu aðila, myndun skattstofns eða hlutfall 

skattsins. Var því þegar slegið föstu í fyrsta dómi Hæstaréttar er varðaði regluna eftir 

gildistöku hennar, Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002), þar sem vísað var á bug 

röksemdum ríkisins um að hið afnumda lagaákvæði hefði falið í sér heimild til 

frádráttar frá skatti, en mælti ekki fyrir um álagningu skatts, og að ákvæði 2. mgr. 77. 

stjskr. takmarkaði ekki að slíkum skattareglum, sem væru ívilnandi fyrir skattaðila, 

væri breytt með afturvirkum hætti. Með framangreindum dómi var einkum tekin 

afdráttarlaus afstaða til þess regla 2. mgr. 77. gr. stjskr. láti sig varða öll þau atriði 

sem mynda skattstofninn falla þau sem slík innan gildissviðs reglunnar, hvort sem um 

er að ræða atriði er lúta að öflun tekna eða heimilaðan frádrátt frá þeim. 

 Framangreind afstaða var nánar skýrð með forsendum Hæstaréttar í 

samsköttunarmálinu, Hrd. 2. júní 2016 (531/2015), þar sem segir meðal annars: 

„Fer það eftir eðli skatts við hvaða tímamark miða skuli þegar metið er hvort 
skattalöggjöf sé í andstöðu við síðastgreint ákvæði, en í því tilliti myndast stofn til 
tekjuskatts lögaðila eða manns, sem hefur á hendi atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi, samfellt frá upphafi árs til loka þess meðal annars með öflun tekna og tilurð 
frádráttarbærra gjalda.“ 

 Samkvæmt þessu þarf að gæta að því að virkni reglunnar kann að vera breytileg 

eftir því um hvers konar skatt er að ræða. Þannig virðist hún hafa þau áhrif á 

skattlagningu atvinnurekstrartekna að skattstofninn er talinn myndast yfir allt tekjuárið 

og að minnsta kosti megi ekki raska þeim reglum sem gilda þegar meginhluti þess 

tímabils er liðinn. Ekki liggur þó fyrir hvenær í síðasta lagi unnt væri að gera slíkar 

breytingar þannig að gildi hefði fyrir allt tímabilið, eða að minnsta kosti fyrir þann hluta 

þess sem enn er óliðinn þegar reglan tæki gildi, ef breytingin væri á annað borð þess 

eðlis að það væri mögulegt. Hvað launatekjur varðar er miðað við það tímabil sem 

tekna er aflað, en algengast er að launafólk fái greidd mánaðarlaun. Ekki mætti þá 

breyta skattareglum 1. maí þannig að áhrif hefði á skattgreiðslur af launum sem unnið 

var fyrir í apríl, og það jafnvel þó tekjutímabilið sé raunar allt tekjuárið, sbr. umfjöllun í 

kafla 4.3.3. Í tilviki eignarskatta er ekki með sama hætti um eiginlegt tímabil að ræða, 

enda eðli eignarskatta að skatturinn er á lagður miðað við eignastöðu á tilteknu 

tímamarki. Ef skattaregla miðar við eignastöðu á tímamarki sem er eftir gildistöku 

reglunnar telst hún því ekki brjóta gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. dóm Hæstaréttar í 
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Hrd. 4. desember 2008 (152/2008), er varðaði skattlagningu olíubirgða eftir samhliða 

gerð kerfislægra breytinga á fyrirkomulagi skattlagningar eldsneytis og fjallað er um í 

kafla 5.3.5. 

 Regla 2. mgr. 77. gr. stjskr. virðist hins vegar ekki banna að skattaregla miði 

ákvörðun skattverðs við atvik eða stöðu skattaðila fyrir gildistöku reglunnar. Þetta má 

meðal annars leiða af veiðigjaldadómnum, Hrd. 23. mars 2017 (213/2016), þar sem 

byggt var á sambærilegum sjónarmiðum og í Hrd. 2000, bls. 571 (256/1999), og í 

báðum tilvikum fjallað um tilteknar reglur um mat á verðmætum sem skattaðila 

hlotnast og greinarmunur gerður á skattlagningarheimild annars vegar og viðmiðun 

um verðmæti skattalegra gæða hins vegar, sbr. umfjöllun í kafla 5.3.6. 

 Þá má leiða af síðari erfðafjárskattsdómnum, Hrd. 2005, bls. 4701 (478/2005), að 

jafnvel þótt skattlagningarheimild falli tímabundið niður, fyrir mistök eða eftir atvikum 

af öðrum ástæðum, þá stendur 2. mgr. 77. gr. stjskr. því ekki fortakslaust í vegi að 

lagastoð sé skotið að nýju undir þá skattlagningu. Þó er enn óljóst við hvaða 

aðstæður slíkt kann að vera mögulegt eða hversu lengi skattlagningarheimild megi 

hafa verið úr lögum. 

 Loks virðist mega ráða af dómum Hæstaréttar er vörðuðu hækkun hlutfalls 

fjármagnstekjuskatts, og fjallað er um í kafla 5.3.3., að þegar um óvissar tekjur í 

skilningi lokamálsl. 2. mgr. 59. gr. tsl. er að ræða þá telst það atvik sem ræður 

skattskyldu vera þegar endanlega er leyst úr óvissu um tilvist og efni kröfu. Þá 

afstöðu Hæstaréttar má þó telja gagnrýniverða, enda má með réttu segja að í tilviki 

óvissra tekna í þessum dómsmálum hafi skattstofninn myndast með áfalli vaxtanna 

og þau atvik sem þannig réðu skattskyldu í skilningi 2. mgr. 77. gr. stjskr. því að hluta 

til liðin þegar hlutfall fjármagnstekjuskatts var hækkað. Hin endanlega úrlausn um 

tilvist og efni undirliggjandi krafna gat ekkert annað gert en að slá kröfunum föstum 

frá öndverðu, eða ex tunc. Aðferðafræðin sem lögð var til grundvallar dómum 

Hæstaréttar fólst í því að leita svara við því hvort tilgreind ákvæði tekjuskattslaga, rétt 

skýrð, leiddu til þess að telja ætti hinar umdeildu vaxtatekjur fram og skattleggja á 

síðara tímamarki en krafa um vextina hafði stofnast. Réttara hefði verið að leita svara 

við því hvort þau hin sömu ákvæði tekjuskattslaga, þannig skýrð, brytu gegn ákvæði 

2. mgr. 77. gr. stjskr. með því að leggja á skatt sem ekki var heimild fyrir í lögum 

þegar þau atvik urðu sem réðu skattskyldu. 
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 Afturvirk skattframkvæmd 7.3.2

Fjallað var um afstöðu Hæstaréttar til afturvirkra áhrifa af breytingum skattyfirvalda á 

skattframkvæmd í kafla 6. Í þeim dómum sem þar eru raktir héldu skattaðilar því fram 

að það bryti gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. þegar skattyfirvöld breyttu framkvæmd sinni 

um tiltekin atriði. Var þeim málatilbúnaði hafnað í öllum tilvikum, og til þess meðal 

annars vísað að ekki hefði myndast venja um tiltekna skattframkvæmd, auk þess 

sem skattyfirvöldum var játað nokkuð ríkulegt svigrúm til að bregðast við nýmælum úr 

viðskiptalífinu, allt eftir því sem þau kæmu upp í skattframkvæmd. Ekki er því unnt að 

draga neinar ályktanir um áhrif 2. mgr. 77. gr. stjskr. á heimildir skattyfirvalda til 

breytinga á skattframkvæmd. Enn er því óvíst hvort af reglunni leiði strangari skorður 

við slíkum breytingum en leiða myndi af almennum reglum stjórnsýsluréttar yfirleitt. 

8 Lokaorð 

Á síðum þessarar ritgerðar hefur verið fjallað um afturvirkni skattalaga í ljósi reglu 2. 

mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar. Lagt var af stað með það að markmiði að lýsa inntaki 

reglunnar, þeim áhrifum sem hún hefur haft á löggjafarstefnu í skattamálum og 

beitingu hennar í dóma-, úrskurðar- og skattframkvæmd. Meginniðurstöður 

ritgerðarinnar eru að i) lögfesting reglunnar hafi stuðlað að markvissari 

löggjafarstefnu í skattamálum með því að útrýma afturvirkni skattalaga sem 

kerfislægu vandamáli í íslenskum skattarétti; ii) hugtakið afturvirkni sé sem slíkt ekki 

nógu nákvæmur mælikvarði fyrir beitingu reglunnar, og sé jafnvel til þess fallið að 

valda misskilningi þar um; iii) tiltölulega fá dómafordæmi liggja fyrir um inntak 

reglunnar og því ekki unnt að draga mjög almennar eða víðtækar ályktanir um það þó 

svo virðist sem Hæstiréttur leggi aukna áherslu á formlega greiningu á því hvenær 

þau atvik urðu sem réðu skattskyldu, fremur en efnislega greiningu á ætluðum 

afturvirkum áhrifum; iv) reglan gildir jafnt um öll þau atvik sem ráða skattskyldu, þ.e. 

álagningu skatta, myndun skattstofns, þ.m.t. með frádrætti frá tekjum, og fjárhæð eða 

hlutfall skatts; v) reglan horfir með nokkuð ólíkum hætti við eftir því um hvers konar 

skatta er að ræða hverju sinni, einkum eftir því hvort skattstofninn myndist á ákveðnu 

tímabili eða ekki, og skiptir því máli hvort um er að ræða skatta á 

atvinnurekstrartekjur, launatekjur eða eignir; vi) þau dómafordæmi sem fyrir liggja um 

skýringu á inntaki greinarinnar eru ekki öll yfir gagnrýni hafin; og vii) reglan hefur ekki, 
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að minnsta kosti enn sem komið er, verið talin setja breytingum á skattframkvæmd 

nein sérstök mörk.  

 Markmið ritgerðarinnar var að lýsa inntaki 2. mgr. 77. gr. stjskr. Reglan nýtur að 

mörgu leyti sérstöðu, bæði út frá sjónarhóli skattaréttar og stjórnskipunarréttar. 

Umfjöllunin hefur miðað að því að taka saman á einum stað þann efnivið er varðar 

samhengi reglunnar, með það fyrir augum að lýsa megi inntaki hennar og beitingu á 

grundvelli hinnar lagalegu aðferðar með eins skýrum hætti og kostur er. Ljóst er að 

ýmsum spurningum er enn ósvarað og bíður það frekari dómaframkvæmdar eða 

umfjöllunar að leysa úr þeim. 
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