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Útdráttur 
 

Uppúr1990 fór að bera á því að íslensk fyrirtæki veittu starfsmönnum sínum valrétt um 

kaup á hlutabréfum, oft nefnt kaupréttur, og síðar um rétt til sölu á hlutabréfum, 

svokallaðan sölurétt. Tekjur sem starfsmönnum hlotnuðust í tengslum við ívilnandi kaup- 

og söluréttarsamninga höfðu ekki komið til kasta skattyfirvalda eða dómstóla í miklum 

mæli fyrir þann tíma. 

Ritgerð þessi fjallar um skattlagningu tekna sem koma til vegna valréttarsamninga sem 

mönnum hlotnast vegna starfa sinna. Rætt er um tvær tegundir valréttarsamninga, 

kaupréttarsamninga og söluréttarsamninga. Einnig er fjallað um tekjur og hvernig þær geta 

myndast hjá starfsmanni sem kaupir hlutabréf samkvæmt kaupréttarsamningi við 

vinnuveitanda sinn. Þá er skoðað hvernig og við hvaða aðstæður söluréttarsamningar geta 

myndað tekjur hjá starfsmanni sem gerir slíkan samning við vinnuveitanda sinn. Farið er í 

gegnum dóma- og úrskurðarframkvæmd og skrif fræðimanna um efnið.  

Litið er á kaup- og söluréttarsamninga sem starfsmönnum hlotnast sem hlunnindi. 

Verulegu máli skiptir fyrir starfsmanninn hvort kaupréttur er veittur á grundvelli 9. eða 10. 

gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ef kaupréttur er veittur á grundvelli 9. gr. eru 

hlunnindin skattlögð sem laun en ef kauprétturinn er veittur á grundvelli 10. gr. eru 

hlunnindin skattlögð sem fjármagnstekjur. Kaupréttarsamningar geta myndað tekjur sem 

eru mismunur á kaupréttarverði og gangverði.  

Ekkert er fjallað um söluréttarsamninga í tekjuskattslögunum. Því gilda almennar 

reglur um mat á tekjum þegar kemur að söluréttarsamningum. Söluréttarsamningar geta 

myndað tekjur með tvennu móti, við veitingu söluréttarins vegna þeirrar tryggingar sem 

söluréttur veitir og við nýtingu söluréttarins, sem mismunur á gangverði og söluréttarverði.  

Einnig er fjallað um söluréttarsamninga þar sem veitandi söluréttarins hefur kauprétt á 

hlutabréfunum við tilteknar aðstæður. Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að við 

það að losna undan viðjum kaupréttar veitanda söluréttar geti myndast tekjur hjá 

starfsmanni. Tekjurnar eru í þannig tilfellum mismunur á kaupréttarverði því sem veitandi 

söluréttarins gat neytt kaupréttarins fyrir og gangverði á þeim tíma sem kaupréttur veitanda 

söluréttarins féll niður.  

Fyrir gildistöku laga nr. 79/2016 voru tekjur af kaupréttarsamningum skattlagðar við 

nýtingu þeirra, þ.e. þegar kaupin áttu sér stað. Tekjur vegna söluréttarsamninga gátu fyrir 

gildistöku sömu laga verið skattlagðar á samningsdegi vegna tryggingarverndarinnar og 

við nýtingu hans. Samningar þar sem starfsmanni hlotnast tekjur við það að losna undan 
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viðjum kaupréttar veitanda söluréttar voru skattlagðar þegar starfsmaðurinn losnaði undan 

viðjum kaupréttar.  

Með gildistöku laga nr. 79/2016 er skattlagningu tekna vegna kaup- og 

söluréttarsamninga frestað þar til viðkomandi hlutabréf eru seld.  
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1 Inngangur 

Í tengslum við einkavæðingu bankanna, Fjárfestingabanka atvinnulífsins (FBA), 

Landsbankans og Búnaðarbankans, á árunum fyrir síðustu aldamót var starfsmönnum 

bankanna veittur kaupréttur á hlutabréfum í þeim áður en þau fóru á almennan markað. Í 

tilfelli ofangreindra banka var starfsmönnum gefinn kostur á að kaupa hlutabréf í þeim á 

sérstöku gengi áður en hlutabréfin voru skráð á markaði.1 Ef til vill má segja að 

einkavæðing bankanna og ofangreindir kaupréttir hafi markað upphafið að 

umfangsmiklum kaup- og söluréttarsamningum lykilstarfsmanna bankanna. Má og segja 

að í kjölfar einkavæðingar bankanna hafi mál tengd skattlagningu tekna, sem komu til 

vegna kaup- og söluréttarsamninga starfsmanna fyrirtækja og rötuðu fyrir dómstóla, orðið 

meira áberandi en áður. Kaup- og söluréttarsamningar sem þessir nefnast einu nafni 

valréttarsamningar. Til eru margar útfærslur slíkra samninga og eru kaup- og 

söluréttarsamningar, sem starfsmönnum hlotnast vegna starfa sinna fyrir veitanda 

valréttarins, einungis ein af mörgum útfærslum valréttarsamninga.  

Hér á eftir verður fjallað um skattlagningu valréttarsamninga sem mönnum hlotnast 

vegna starfa sinna. Reynt verður að varpa ljósi á það hvernig og hvenær beri að 

skattleggja tekjur af kaup- og söluréttarsamningum með vísun til laga nr. 90/2003 um 

tekjuskatt. 

Skýrð verða hugtökin sem valréttarsamningur felur í sér, þ.e. kaup- og 

söluréttarsamningar og eðli slíkra samninga skýrt. Leitast verður við að skilgreina hvaða 

þættir liggja til grundvallar skattlagningu tekna sem eru tilkomnar vegna 

valréttarsamninga, þ.e. hvenær er um launatekjur að ræða í skilningi A-liðar 7. gr. laga nr. 

90/2003, um tekjuskatt (tsl). Getur mögulega verið um atvinnurekstrartekjur að ræða í 

skilningi B-liðar 7. gr. tsl. eða hvort og í hvaða tilfellum getur verið um fjármagnstekjur 

að ræða í skilningi C-liðar 7. gr. tsl. Skoðaðir verða úrskurðir ríkisskattstjóra og 

yfirskattanefndar (YSKN) og úrlausnir dómstóla varðandi þau álitaefni sem upp hafa 

komið og varða flokkun tekna sem A, B eða C tekjur og skattlagningu þeirra. 

Að lokum verða dregnar saman niðurstöður um það hvað ræður úrslitum um flokkun 

og skattlagningu tekna sem eru tilkomnar vegna valréttarsamninga sem mönnum hlotnast 

vegna starfa sinna og þar með hvernig skattlagningu þeirra er háttað. 

 

                                                 

1 Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. 1. bindi, bls 229. 
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2 Valréttarsamningar 

2.1 Hugtakið valréttarsamningur 

Hugtakið valréttarsamningur var fyrst skilgreint í lögum nr. 99/2000, um breytingar á 

lögum nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Skilgreiningin er svohljóðandi: 

Valréttarsamningur: Afleiðusamningur sem veitir öðrum samningsaðila, kaupanda, rétt en 

ekki skyldu til að kaupa (kaupréttur) eða selja (söluréttur) tiltekna eign (andlag samnings) á 

fyrirfram ákveðnu verði (valréttargengi) á tilteknu tímamarki eða innan tiltekins tíma. Sem 

endurgjald fyrir þennan rétt fær hinn samningsaðilinn, útgefandinn, ákveðið gjald, sem segir 

til um markaðsvirði valréttarins við upphaf samningstímans.2  

Í skilgreiningu á hugtakinu valréttarsamningur kemur hugtakið afleiðusamningur fram 

en skilgreining þess hugtaks kom fram í lögum nr. 33/2003, um verðbréfaviðskipti. 

Skilgreiningin var eftirfarandi:  

Samningur (fjármálagerningur) þar sem uppgjörsákvæði byggjast á breytingu einhvers þáttar 

á tilteknu tímabili, svo sem vaxta, gengis gjaldmiðla, verðbréfaverðs, verðbréfavísitölu eða 

hrávöruverðs. 

Þó svo að ofangreinda skilgreiningu sé ekki að finna í núverandi lögum um 

verðbréfaviðskipti er þessi skilgreining líklega í fullu gildi.3 Í skýringum á einstökum 

greinum frumvarps þess sem síðar varð að lögum nr. 108/2007 kemur fram að uppgjör 

afleiðusamninga geti ýmist falist í afhendingu á undirliggjandi verðmæti eða í uppgjöri í 

peningum samkvæmt uppgjörsákvæði sem byggist á breytingu einhvers þáttar á tilteknu 

tímabili. Við mat á því hvort samningur um uppgjör í undirliggjandi þáttum teljist til 

afleiðu í skilningi ákvæðisins ber að líta til þess hvort hann hafi fjármálatilgang. Afleiður 

sem hafa fjármálagerninga að undirliggjandi viðmiði teljast ávallt til fjármálagerninga. 

Hins vegar gildir annað ef afhending á t.d. vöru eða þjónustu er kjarni og tilgangur 

samningsins og er þá ekki um afleiðu að ræða í skilningi ákvæðisins. Það má því segja að 

afleiða er eins konar veðmál um verðþróun undirliggjandi verðmæta yfir tiltekið tímabil.4 

                                                 

2 Þessi skilgreining er ekki í núgildandi lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 en er reyndar í 

athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins, þ.e. 2. gr. frumvarps þess sem varð að fyrrgreindum 

lögum. Sbr. einnig Skýrsla ríkisskattstjóra, Skattlagning valrétta dags, bls. 4. 
3  Í d-lið 2. tölul 2. gr. laga nr.108/2007, um verðbréfaviðskipti, kemur fram að undir hugtakið 

fjármálagerning falli valréttarsamningar, framtíðarsamningar, skiptasamningar, framvirkir 

vaxtarsamningar og aðrar afleiður sem byggjast á verðbréfum, gjaldmiðlum, vöxtum, ávöxtunarkröfu, 

öðrum afleiðum, fjárhagslegum vísitölum eða fjárhagslegum viðmiðum sem gera má upp efnislega eða 

með reiðufé. Skilgreiningin kemur meðal annars fram í reglum Seðlabanka Íslands um 

fjármögnunarhlutfall í erlendum gjaldmiðlum nr. 1032, dags. 26. nóvember 2014. Sbr. einnig skýrsla 

ríkisskattstjóra Skattlagning valrétta,bls. 4. Sbr. einnig Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með 

skýringum, bls 10. 
4 Garðar Valdimarsson: „Skattlagning valréttarsamninga starfsmanna og framkvæmd skattyfirvalda“, 

bls, 259. 
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Valréttarsamningar, sem fjallað verður um í ritgerð þessari, eru samningar sem ekki teljast 

afleiður. Það telst ekki afleiða ef t.d. vinnuveitandi veitir starfsmanni kauprétt á 

hlutabréfum á lægra verði en markaðsverði eða án endurgjalds gegn samningi um 

áframhaldandi starf. Starfsmaðurinn hefur val um að kaupa eða kaupa ekki hlutabréfin 

innan ákveðins tímamarks. Afleiða í þannig tilfelli gerir ráð fyrir að veitandi valréttarins 

greiði valréttarhafa jákvæðan mismun valréttarverðs og markaðsverðs, valréttarhafi ætti 

aldrei hlutabréfin og mundi aldrei nýta valréttinn nema að markaðsverð undirliggjandi 

hlutabréfa væri hærra en valréttarverð. Með valréttarverði er átt við það verð sem 

valréttarsamningurinn veitir kaupanda rétt til að kaupa valréttinn á.5 Sem dæmi má taka 

aðstæður þar sem valréttarhafa býðst valréttur og kaupverð hans er 10 kr. en gangverð er 

8 kr. Gangi valréttarhafi að því væri tap hans 2 kr. Væri gangverð hins vegar 12 kr. yrði 

hagnaður af því að ganga að valréttinum 2 kr. 

 

   
Dæmi um kauprétt. 

 

 

Í skýrslunni Skattlagning valrétta, sem ríkisskattstjóri gaf út 23. mars 2000, kemur fram 

skilgreining á valréttarsamningi þar sem vinnuveitandi gerir við starfsmann sinn samning 

um sölu á hlutabréfum eða öðrum verðmætum:  

Þegar vinnuveitandi gerir valréttarsamning við starfsmann sinn um kaup á ákveðnu magni 

hlutabréfa í hlutafélagi sem hann vinnur hjá, hlutabréfum í öðrum hlutafélögum eða 

afhendingu á öðrum verðmætum á fyrirfram ákveðnu verði á fyrirfram ákveðnu 

samningsbundnu tímabili. Megineinkenni valréttar er að samningurinn er ekki 

framseljanlegur en starfsmaðurinn hefur rétt en ekki skyldu til að nýta sér samninginn.6 

2.1.1 Kaupréttarsamningar 

Kaupréttarsamningur felur það í sér að kaupréttarhafi gerir samning við útgefanda 

kaupréttar um rétt til að kaupa ákveðinn fjölda hluta í útgefanda á ákveðnu tímamarki 

(lokadagur) eða innan tiltekinna tímamarka (gildistíma valréttar) á fyrirfram ákveðnu verði 

(valréttargengi).7 Ef hér væri um að ræða viðskipti milli óskyldra aðila fengi útgefandi 

valréttarins greidda þóknun. Þegar kaupréttarhafi fær kauprétt án endurgjalds er litið svo á 

                                                 

5 Ásmundur Vilhjálmsson: Skattur á fyrirtæki, bls 137. 
6 Skattlagning valrétta, bls 5. 
7 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls 87. 

Valréttarverð Gangverð Hagnaður/-tap

Dæmi A 10 8 -2

Dæmi B 10 12 2
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að afhending kaupréttarins sé endurgjald til starfsmanns fyrir vinnuframlag hans.8 

Kaupréttur er nýttur ef verð hlutabréfanna hefur hækkað frá því að samningur var gerður 

til þess tíma sem nýta má valréttinn. 

2.1.2 Söluréttarsamningar 

Söluréttarsamningur felur í sér að söluréttarhafi gerir samning við veitanda söluréttarins 

um rétt til að selja ákveðinn fjölda hluta á ákveðnu tímamarki eða innan tiltekinna 

tímamarka á fyrirfram ákveðnu verði. Öfugt við kaupréttarsamning er söluréttur nýttur ef 

undirliggjandi hlutabréf hafa lækkað og þannig er söluréttur í eðli sínu trygging fyrir 

verðlækkun hlutabréfa og er aðeins nýttur við þær aðstæður.9  

Þeir söluréttarsamningar sem hér eru til umfjöllunar eiga það sameiginlegt að þeir eru 

gerðir í tengslum við kaup manna á hlutabréfum og að markaðsverð ræður að jafnaði 

kaupverði hlutabréfanna. Kaupanda stóð að jafnaði til boða að taka lán til kaupanna með 

milligöngu vinnuveitanda. Verð söluréttarins miðaðist við upphaflegt kaupverð 

hlutabréfanna, auk vaxta og í sumum tilfellum þóknunar, og gat söluréttarhafi nýtt 

samninginn að uppfylltum skilyrðum sem aðallega fólust í því að valréttarhafi starfaði fyrir 

veitanda valréttarins um tiltekinn tíma.10 

 

                                                 

8 Skattlagning valrétta, bls 5. 
9 Aðalsteinn E. Jónasson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls 87. 
10 Garðar Valdimarsson: „Skattlagning valréttarsamninga starfsmanna og framkvæmd skattyfirvalda“,  

bls 269. 
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3 Skattskylda og skattlagning tekna 

Í lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (tsl) er í 1.– 6. gr. fjallað um skattskyldu en í 7.– 28 gr. 

er fjallað um skattskyldar tekjur. Þeir sem á annað borð eru með fulla og ótakmarkaða 

skattskyldu á Íslandi þurfa að greiða skatta af öllum tekjum sínum hvar sem þeirra er aflað, 

svo sem kemur fram í 1. gr. tsl. Í 1. mgr. 7. gr. tsl. kemur fram að til skattskyldra tekna 

teljast, með þeim undantekningum og takmörkunum er síðar greinir, hvers konar gæði, 

arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs. Skiptir 

ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru. Greinin skiptist í A, B og C hluta 

og skiptir það máli vegna þess að tekjur í A hluta greinarinnar eru launatengdar tekjur 

einstaklinga, í B hluta er fjallað um tekjur vegna atvinnurekstrar og sjálfstæðrar starfsemi 

og í C hluta er fjallað um leigutekjur og arð af hvers konar lausafé, vaxtatekjur og fleira, 

oftast einu nafni nefndar fjármagnstekjur. Flokkun tekna skiptir máli vegna þess að þær 

hafa ekki sömu frádráttarliði til lækkunar á tekjuskattstofni og að þær bera ekki sömu 

skattprósentu, sbr. 66. – 71. gr. tsl. Til hagræðis er oft talað um A tekjur, sem tekjur skv. 

A-lið 7. gr. tsl. og B tekjur skv. B-lið 7. gr. tsl. og C tekjur skv. C-lið 7. gr. tsl. 

3.1 Almennt um tekjur  og hlunnindi 

Ein þekktasta skilgreiningin á tekjum er ættuð frá Adam Smith úr bókinni Auðlegð 

þjóðanna sem kom út árið 1776. Í skilgreiningu hans felst að tekjur séu áunnar og megi 

nota í skiptum fyrir aðra hluti.11 Ýmsar aðrar skilgreiningar eru til um tekjur en almennt er 

ekki byggt á slíkum skilgreiningum heldur er oftast stuðst við aðrar breyttar skilgreiningar 

á tekjuhugtakinu.12 Þannig er tekjuhugtakið oftast aðlagað að hefðum og venjum í hverju 

landi fyrir sig. 

Í 1. mgr. 7. gr. tsl. kemur fram að til tekna teljist, með þeim undantekningum og 

takmörkunum sem í lögunum greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem 

skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir ekki máli hvaðan þær stafa 

eða í hvaða formi þær eru. Skiptir hér máli að það verður að meta tekjur til peningaverðs. 

Oftast er það einfalt, laun eru greidd út sem peningaleg upphæð og vörur og þjónusta hafa 

peningalegt verð. Örðugt getur hins vegar verið að meta ýmis hlunnindi sem starfsmanni 

getur hlotnast vegna starfa sinna fyrir vinnuveitanda. Má þar í dæmaskyni nefna 

bifreiðahlunnindi. Það er ekki auðvelt að verðmeta slík hlunnindi. Við því hefur löggjafinn 

                                                 

11 Smith, Adam: TheWealth of Nations, bls. 469-470. 
12 Norberg, Claes: „Kari Tikka Memorial Lecture: Accounting and Taxation“, bls. 12. 
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brugðist með 118. gr. tsl. en með henni er ríkisskattstjóra falið, að fenginni staðfestingu 

ráðherra, að gefa út reglur í upphafi hvers árs um mat á hlunnindum og öðrum tekjum og 

frádrætti sem meta þarf til verðs. Dómstólar hafa staðfest þá skyldu ríkisskattstjóra að gefa 

út reglur um mat á hlunnindum en jafnframt lagt áherslu á hina almennu reglu að meta 

skuli hlunnindi á gangverði eða markaðsverði þar sem því verður við komið. Við mat á 

hlunnindum hefur, auk 1. mgr. 7. gr. og A-liðar sömu greinar, verið stuðst við B-lið 13. gr. 

reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt. Í ákvæðinu kemur fram að engu 

skiptir í hverju laun eða endurgjald fyrir unnið verk er fólgið ef það verður metið til 

peninga. Til launatekna teljast samkvæmt því hvers konar hlunnindi, veitt í launaskyni, og 

önnur form fyrir greiðslu, svo sem fæði, húsnæði, [...], og greiðsla í sérhverjum öðrum 

verðmætum eða eignum, t.d. hlutafjáreign í hlutafélagi, innistæða í félagi eða fyrirtæki, 

hlutdeild í skipi eða húseign o.s.frv. 

Í Hrd. 28. apríl 2016 (615/2015) var m.a. tekist á um skyldu skattstjóra til að gefa út 

reglur um mat á hlunnindum. Hélt stefnandi í málinu því m.a. fram að ekki væri hægt að 

skattleggja sölurétt hlutabréfa sem hlunnindi þar sem ekki væri fjallað um sölurétt 

sérstaklega í reglum um mat á hlunnindum. Í héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti kom 

hins vegar fram að það rýri ekki heimild til skattlagningar þótt ekki hafi verið kveðið á um 

ákvörðun hlunnindateknanna í verklagsreglum ríkisskattstjóra enda séu fjölmörg dæmi um 

það í framkvæmd. Ávallt sé tekið fram í gildandi verklagsreglum að þegar svo standi á beri 

að ganga út frá markaðsverði hlunnindanna, segir einnig í dómnum. 

Af því má ljóst vera að hlunnindi skal meta til verðs í skattskilum samkvæmt reglum um 

mat á hlunnindum. Almenna reglan er sú að markaðs- eða gangverð skuli gilda, nema að 

við eigi sérstakt skattmatsverð sem ákvarðað er í reglunum. 

3.2 Skattskyldar launatekjur, A tekjur 

Í A-lið 7. greinar tsl. eru taldar upp ýmsar tekjur sem stafa frá launagreiðanda. Þar kemur 

m.a. fram að til tekna samkvæmt A hluta teljist endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf 

eða þjónustu og síðan eru talin upp í greininni nokkuð margar tegundir starfstengdra 

greiðslna. Að auki er tekið fram í greininni að aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, 

fríðindi, hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem sýnilega eru gefnar sem kaupauki, teljist 

skattskyldar tekjur. Auk þessa teljast til tekna tryggingabætur, meðlög og styrkir, greiðslur 

vegna höfundarréttar, heiðurslaun, verðlaun og happdrættisvinningar og fleira slíkt.  



 

12 

3.3 Skattskyldar atvinnurekstrartekjur, B tekjur 

Samkvæmt B-lið 7. gr. tsl. teljast allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi 

skattskyldar, þar með talið endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir, 

atvinnurekstrarstyrkir, rekstrarstöðvunarbætur og hvers konar tekjur sem upp eru taldar í 

öðrum liðum 7. greinar og tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. B tekjur eru 

því það sem má kalla atvinnurekstrartekjur, þ.e. tekjur atvinnurekstrarins. Gildir þá einu 

hvort það sé félag eða einstaklingur sem rekur atvinnuna. 

3.4 Skattskyldar fjármagnstekjur, C tekjur 

Í C-lið 7. gr. tsl. eru taldar upp þær tekjur sem falla undir ákvæðið og má í grófum dráttum 

segja að til þessa liðar falli tekjur af eignum, s.s. leiga af landi, fasteignum, 

fasteignatengdum réttindum, vextir, arður og gengishagnaður. Auk þess telst söluhagnaður 

eigna sbr. 12. – 27. gr. tls. til C tekna, þar með talinn hagnaður af sölu hlutabréfa.  Ýmiss 

konar aðrar tekjur sem ekki eru til umfjöllunar hér falla undir C-lið greinarinnar. Í 9.  gr. 

kemur einnig fram að sérhverjar aðrar tekjur eða ígildi tekna sem eigi eru sérstaklega 

undanskildar í tsl. eða sérlögum teljist til tekna. Tekjur skv. 9. tölul. skattleggjast þó eins 

og  A tekjur sbr. 1. tölul. 61. gr. og 1.-3. mgr. 66. gr. tsl. 

Örðugt getur reynst að skilgreina hvor tilteknar tekjur séu A, B eða C tekjur og hefur 

oft komið til kasta dómstóla að skera úr um ágreining þess efnis. Mikilvægi þess stafar af 

mismunandi skattlagningu tekna eftir því hvort um er að ræða A, B eða C tekjur og hvort 

tekjur séu atvinnurekstrartekjur eða annars konar tekjur. 

3.5 Mismunandi skattlagning tekna 

3.5.1 Skattur af A tekjum 

Tekjuskattstofn er fundinn út með því að draga heimilaða frádráttarliði frá tekjum. Í 30. gr. 

tsl. er fjallað um þá frádráttarliði sem heimilt er að nýta til lækkunar á tekjuskattstofni 

vegna A tekna. Heimildirnar eru allnokkrar og geta haft nokkur áhrif á tekjuskattstofninn. 

Ekki er ætlunin að fara ofan í þær en rétt þykir að nefna þessar heimildir hér vegna þess að 

þær skipta máli við útreikning endanlegs tekjuskattstofns. Auk þess að flokkun tekna í A, 

B, eða C tekjur er tekjuskattstofn sbr. 61.-65. gr. tsl. og skattprósenta sbr. 66. – 71. gr. 

grundvöllur álagningar skatta. 

Skattur af tekjuskattstofni skv. 1. tölul. 66. gr. er 22,5% og sé tekjuskattstofn hærri en 

þau mörk sem tiltekin eru í 3. tölul. sömu greinar er skatturinn 31,8% af því sem er umfram 

þau fjárhæðarmörk sem fram koma í greininni.  
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Í 19. – 31. gr. laga nr. 4/1995, um tekjustofna sveitarfélaga (tsv) kemur fram að þeir 

menn sem skattskyldir eru skv. ákvæðum I kafla tsl. skuli greiða útsvar af tekjum sínum 

til sveitarfélags. Í. 20 gr. tsv. kemur fram að menn skulu greiða útsvar til þess sveitarfélags 

þar sem þeir eiga lögheimili og í 21. gr. tsv. kemur fram að stofn til álagningar útsvars sé 

sá sami og tekjuskattstofn sbr. 1. og 2. tölul. 61. gr. tsl. Í 23. gr. tsv. er kveðið á um að 

útsvar skuli að hámarki vera 14,52% af útsvarsstofni og að lágmarki 12,44%.  

Því má segja að almennt skatthlutfall tekjuskatts og útsvars af skattstofni A tekna geti lægst 

orðið 33,94% og hæst geti það orðið 46,24%. 

3.5.2 Skattur af B tekjum 

Rétt eins og með A tekjur er skattstofn B tekna fundinn út með því að draga heimilaða 

frádráttarliði frá tekjum. Sá er þó munurinn að frádráttarliðir eru miklum mun víðtækari en 

þegar um A tekjur er að ræða. Í 31. gr. tsl. eru taldar upp þær frádráttarheimildir sem nýta 

má til lækkunar tekjuskattstofns. Má í grófum dráttum segja að heimilt sé að draga frá 

tekjum allan kostnað sem hlýst af því að afla teknanna, auk þess sem heimild er að draga 

frá gjafir upp að ákveðnu marki, tapaðar kröfur, niðurfærslu birgða, afslætti, tap síðustu 10 

ára, arðgreiðslur frá félögum, hagnað af sölu hlutabréfa og ýmislegt fleira. Það má því 

segja að skattalegur hagnaður rekstrar sé skattstofninn. Skattalegur hagnaður getur verið 

annar en reikningshaldslegur hagnaður þar sem tsl. lög nr. 3/2006 um ársreikninga (ársl) 

hafa ekki sama tilgang. Í 5. gr. ársl. kemur fram að ársreikningur skuli gefa glögga mynd 

af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé. Það er hins vegar m.a. tilgangur tsl. að 

leiða út skattstofn. 

Skattprósenta af skattstofni B tekna er misjöfn eftir því á hvaða formi atvinnurekstur 

er stundaður. Atvinnurekstur sem maður rekur í eigin nafni ber sama skatt og um A tekjur 

væri að ræða en skattstofninn er fundinn út skv. 31. gr. tsl., ólíkt því sem gerist með menn 

sem ekki hafa tekjur sínar af eigin atvinnurekstri sbr. 30. gr. tsl. Skattprósentan af 

tekjuskattstofni getur því verið lægst 33,94% og skattur á tekjur í hærra þrepi getur orðið 

að hámarki 46,32%. 

Tekjuskattur lögaðila er misjafn eftir því hvert form hans er. Félögum sem falla undir 

1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. ber að greiða 20% skatt af tekjuskattstofni en tekjuskattur 

annarra lögaðila sbr. 3., 4. og 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. er 36% af tekjuskattstofni.  

3.5.3 Skattur af C tekjum 

Í 3. mgr. 66. gr. tsl. kemur fram að tekjuskattur af fjármagnstekjum einstaklinga utan 

rekstrar sé 22%. Þar kemur einnig fram að til fjármagnstekna teljast tekjur skv. 1.–8. tölul. 
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C-liðar 7. gr., þ.e. vextir, arður, leigutekjur, söluhagnaður og aðrar eignatekjur. 

Undantekning er að tekjur skv. 9. gr eru skattlagðar á sama hátt og A tekjur. 

3.5.4 Skatthlutföll 

Af umfjöllun um mismunandi skatthlutföll af tekjum eftir því hvort þær falla undir það að 

vera A, B, eða C tekjur er ljóst að það getur skipt skattgreiðanda verulegu máli hvernig 

tekjur eru flokkaðar. Skattstofn er fundinn út eftir mismunandi leiðum og skatthlutfallið er 

misjafnt. Það getur því verið um mikla fjármuni að tefla.  Í tengslum við þau álitaefni sem 

fjallað verður um hefur einmitt reynt á túlkun á því hvort tekjur sem stafa af 

valréttarsamningum séu A, B, eða C tekjur.  
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4 Skattlagning valréttarsamninga 

4.1 Skattlagning  valrétta – skýrsla ríkisskattstjóra, dags. 23. mars 2000 

Þann 29. október 1999 skipaði ríkisskattstjóri nefnd sem ætlað var að skoða hvaða reglur 

giltu um skattlagningu valrétta utan atvinnurekstrar. Markmiðið með skipan nefndarinnar 

var að hún tæki saman skýrslu um þær reglur sem giltu um skattlagningu valrétta og skyldi 

hún fjalla ítarlega um sem flesta þætti sem snúa að skattlagningu þeirra. Í erindisbréfi 

nefndarinnar var tekið fram að gert væri ráð fyrir að skýrsla nefndarinnar yrði grundvöllur 

túlkunar ríkisskattstjóra um skattlagningu valrétta utan atvinnurekstrar.13 

Samkvæmt skýrslunni voru á þeim tíma engin sérstök ákvæði í skattalögum um 

skattlagningu valrétta en hins vegar voru almennar reglur um skattskyldar tekjur með þeim 

hætti að engin vandkvæði voru talin á að ákveða skattskyldu, skattstofn og 

skattlagningartíma á grundvelli þeirra. Nefndin taldi því enga réttaróvissu ríkja um 

skattlagningu valréttarsamninga sem fyrirtæki gerðu við starfsmenn sína. Hins vegar taldi 

nefndin vanta nánari túlkun og reglur um ýmis atriði varðandi framkvæmd 

skattlagningarinnar, s.s. ákvörðun skattstofna og tímasetningu skattlagningar, þar sem ekki 

hefði reynt á álitaefni þessu tengd fyrir YSKN eða dómstólum.14 

Nefndin skilgreindi fimm dagsetningar við ákvörðun á tímasetningu skattlagningar og 

komst hún að þeirri niðurstöðu að skattleggja bæri hagnað af valréttarsamningi á 

innlausnardegi, þ.e. þeim degi sem þiggjandi valréttarins verður eigandi þeirra eigna sem 

voru andlag samningsins, en væri valréttarsamningur framseljanlegur bæri að skattleggja 

hagnað á framsalsdegi.15 

Nefndin fjallaði um skattstofn og vísaði í því sambandi til auglýsingar ríkisskattstjóra 

nr. 10 frá 18. júní 1999.16 Í auglýsingunni kom fram að þegar skattaðili sem eignast 

hlutabréf án endurgjalds eða á verði sem sé lægra en gangverð hlutbréfanna, eða með 

öðrum sérkjörum sem jafna megi til þess, sé skattaðilinn skattskyldur skv. 7. gr. laga nr. 

75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, af mismuninum á gangverði hlutabréfanna og því 

verði sem hann galt fyrir þau, hafi það verið lægra. Einnig kom fram í auglýsingunni að 

framangreint eigi m.a. við þegar launagreiðandi afhendir starfsmönnum sínum, eða 

fyrrverandi starfsmönnum sínum, hlutabréf án endurgjalds eða á verði sem er undir 

                                                 

13 Skattlagning valrétta, bls 1. 
14 Skattlagning valrétta, bls 3 - 4. 
15 Skattlagning valrétta, bls 4. 
16 Gildandi reglur þegar hlutabréf eru keypt á undiverði. Auglýsing ríkisskattstjóra nr. 10. 
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gangverði eða þegar hlutafélag eða hluthafi í því afhendir skattaðila hlutabréf með sama 

hætti.  

Um tímaviðmiðun skattskyldu kom fram í auglýsingunni að skattskylda vegna móttöku 

hlutabréfa á undirverði skyldi miðast við þann tíma sem móttakandi verður eigandi 

hlutabréfanna eða þegar kominn er á samningur sem skuldbindur þann sem hlutabréfin 

selur úr hendi, t.d. þegar starfsmenn eða aðrir tilkynna að þeir taki tilboði hans um kaup á 

hlutabréfum á undirverði.  

Um skattstofninn í þessu samhengi var einnig fjallað í auglýsingunni. Þar kom fram 

hugtakið gangverð og er lagt út með það að gangverð hlutabréfa sem skráð séu á 

Verðbréfaþingi Íslands sé það verð sem er markaðsverð á þeim degi sem kaupskyldan 

stofnast. Hafi hlutabréfin ekki verið skráð á Verðbréfaþingi á þeim tímapunkti en skráist 

síðar skal miða við markaðsverð fyrsta dag sem viðkomandi hlutabréf er skráð. Í stað 

markaðsverðs er þó heimilt að miða við söluverð hlutabréfanna í almennu útboði án 

nokkurs forkaupsréttar en þó aðeins ef hlutabréfin hafi ekki verið skráð á Verðbréfaþingi 

á söludegi. Um gangverð hlutabréfa sem ekki eru skráð á opinberum verðbréfamarkaði er 

gangverð það verð sem eðlilegt þykir í viðskiptum óháðra aðila á söludegi að mati 

skattyfirvalda en þó aldrei lægra en það verð sem svarar til eigin fjár félagsins á söludegi 

skv. reikningsskilum á grundvelli laga nr. 144/1994, um ársreikninga. 

Í skýrslu nefndarinnar kom einnig fram að litið væri svo á að þegar starfsmanni væru 

afhent meiri verðmæti en hann þyrfti að greiða fyrir vegna tengsla hans við fyrirtækið væri 

um að ræða endurgjald til starfsmanns fyrir vinnuframlag hans sem bæri að skattleggja hjá 

honum á sama hátt og launatekjur.17 Á þessari túlkun nefndarinnar hefur ríkisskattstjóri 

byggt afstöðu sína og hafa dómstólar staðfest hana í málum tengdum valréttarsamningum 

þar sem starfsmenn fá að kaupa hlutabréf á verði sem er lægra en gangverð á 

innlausnardegi. Í niðurstöðum nefndarinnar kom einnig fram að þegar valréttur milli 

útgefanda valréttar og valréttarhafa er ekki kominn til vegna vinnusambands skuli 

skattleggja þau verðmæti sem útgefandi afhendir valréttarhafa umfram endurgjald hans 

sem arðberandi gjöf en ekki sem fjármagnstekjur og það sama ætti við um valréttarsamning 

sem vinnuveitandi gerði við starfsmann sinn, væri valrétturinn framseljanlegur og nýting 

hans ekki háð því að starfssamband væri fyrir hendi.18 Af því leiðir skv. skýrslunni að 

                                                 

17 Skattlagning valrétta, bls 4. 
18 Skattlagning valrétta, bls 6. 
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ákvæði 7. gr. A um gjafir skyldu gilda þegar ekki væri starfssamband milli veitanda og 

viðtakanda valréttar, svo og þegar valréttur væri framseljanlegur. 

Skýrsla nefndarinnar varð, eins og kom fram í erindisbréfi nefndarinnar, grundvöllur 

túlkunar ríkisskattstjóra um skattlagningu valrétta utan atvinnurekstrar, þar með talið 

valréttarsamninga milli vinnuveitanda og starfsmanna. Skýrslan fjallaði í því tilliti 

eingöngu um kaupréttarsamninga en ekki söluréttarsamninga.19 

4.2 Skattlagning kaupréttarsamninga 

4.2.1 Ákvæði tsl. er varða kaupréttarsamninga sérstaklega 

Að stofni til voru reglur núgildandi tsl. um kauprétt sbr. 9. og 10. gr. tsl. teknar inn í lögin 

með 2. gr. laga nr. 86/2000, lög um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, með 

síðari breytingum. Í athugasemdum með frumvarpi því sem síðar varð að lögum nr. 

86/2000 kom fram að á síðustu misserum fyrir framlagningu frumvarpsins hefði mjög færst 

í aukana að fyrirtæki semdu við starfsmenn um að hluti launa skyldi greiddur með kauprétti 

starfsmanna á hlutabréfum í félagi sem þeir starfa hjá. Á það var einnig bent í 

athugasemdunum að í þágildandi lögum hefði ekki sérstaklega verið kveðið á um 

skattlagningu slíkra tekna heldur hefði verið litið svo á að þær féllu undir almenna reglu 7. 

gr. laganna um starfstengdar greiðslur. Hefði verið litið svo á að um væri að ræða 

endurgjald til starfsmanns fyrir vinnuframlag hans sem skattleggja bæri hjá honum á sama 

hátt og aðrar launatekjur. Í frumvarpinu var lagt til að tekin yrðu upp í lögin sérstök ákvæði, 

8. gr. A og 8. gr. B, og þannig tekin af öll tvímæli um skattskyldu þessara tekna. Í 

athugasemdum  við frumvarpið kom fram að rétt þótti að setja almennar og skýrar reglur 

um skattlagningu þessara tekna, ekki aðeins gagnvart þeim sem njóta þeirra heldur einnig 

um skattalega meðferð gagnvart atvinnurekandanum. Í því sambandi þótti eðlilegt að horfa 

til reynslu og reglna annarra þjóða sem íslensk fyrirtæki voru helst í samkeppni við, einkum 

aðildarríkja OECD. Það sjónarmið var einnig uppi að óhagstæðar reglur gætu auðveldlega 

leitt til þess að íslensk fyrirtæki lytu í lægra haldi í samkeppninni við erlend fyrirtæki um 

vel menntað og sérhæft starfsfólk. 

Með þeim reglum sem komu inn í tsl. með þessum breytingum var skilið á milli þeirra 

tilvika þegar tekjur vegna kaupréttarsamninga teljast til tekna samkvæmt A-lið 7. gr. tsl. 

eða C-lið 7. gr. tsl.  

                                                 

19 Skattlagning valrétta, bls 5. 
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Í A-lið 8. gr. þágildandi tsl. fólst almenna reglan. Hún var sú að tekjur sem 

starfsmönnum hlotnaðist vegna kaupréttarsamnings við vinnuveitanda skyldu teljast til 

starfstengdra greiðslna og lúta skattalegri meðferð í samræmi við 7. gr. A. í tsl. Til 

skattskyldra tekna stofnaðist þegar kaupréttur var nýttur. Tekjurnar voru því mismunur á 

markaðsverði og kaupverði.  

Í B-lið  8. gr. þágildandi tsl. var undantekningarreglan sem heimilaði, að uppfylltum 

ströngum skilyrðum, að tekjur sem starfsmönnum hlotnuðust vegna kaupréttarsamnings 

við vinnuveitanda skyldu lúta skattalegri meðferð í samræmi við 7. gr. C í tsl. Í þeim 

tilfellum sem 8. gr. B á við skyldi skattskyldan stofnast þegar starfsmaður seldi hlutabréfin 

sem hann keypti samkvæmt kauprétti. Skattstofn í þannig tilfellum væri mismunurinn á 

gangverði hlutabréfanna við kaup og söluverð.  

Ýmis ströng skilyrði þurfti að uppfylla til þess að heimilt væri að nýta heimild 8. gr. B. 

Í fyrsta lagi þurfti kauprétturinn að ná til allra starfsmanna viðkomandi félags, í öðru lagi 

þurfti starfsmaður að hafa verið í starfi hjá félaginu (eða samstæðunni) þegar kauprétturinn 

var veittur, í þriðja lagi þurftu a.m.k. 12 mánuðir að líða frá því að kaupréttur var veittur 

og þar til hann var nýttur, í fjórða lagi mátti kaupverð ekki vera lægra en gangverð þegar 

samningur var gerður, í fimmta lagi þurfti starfsmaður að eiga hlutabréfin í a.m.k. 2 ár eftir 

að hann nýtti kaupréttinn. Sjötta skilyrðið var að kauprétturinn væri óframseljanlegur og 

sjöunda skilyrðið var að kaupréttur hvers starfsmanns væri ekki hærri en 600 þúsund 

krónur að kaupverði. Áttunda og síðasta skilyrðið var að félag það sem ætlaði að gera 

kaupréttarsamninga í samræmi við 8. gr. B skyldi gera áætlun um kaupréttarsamninga 

starfsmanna og senda hana til ríkisskattstjóra til staðfestingar ásamt upplýsingum um öll 

framangreind atriði.  

Með lögum nr. 149/2000, um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, voru gerðar nokkrar breytingar á 8. gr. B. Við 1. tölul. 

bættist nýr málsliður sem hljóðaði svo: Hlutabréfum og hlutum starfsmanna skulu fylgja 

sömu réttindi og öðrum hlutabréfum eða hlutum félags. Í greinargerð með frumvarpinu var 

breytingunni ætlað að undirstrika það sjónarmið að eðlilegt væri að þeim hlutabréfum sem 

boðin voru starfsmönnum á grundvelli kaupréttarsamninga fylgdu þau almennu réttindi 

sem einkenna eiga slík viðskiptabréf. Þannig skyldi komið í veg fyrir að hlutabréf 

starfsmanna væru sett í sérflokk sem bundinn væri skilyrðum umfram það sem almennt 

gerðist, til dæmis varðandi arðgreiðslur og framsal. 

Einnig var 4. tölul. breytt og hljóðaði hann svo: Kaupverð sé eigi lægra en vegið 

meðalverð í viðskiptum með hluti/hlutabréf félags tíu heila viðskiptadaga fyrir 
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samningsdag ef slík viðskipti hafa verið skráð í kauphöll. Ef slík skráning hefur ekki átt 

sér stað skal miða við gangverð eins og það er skilgreint í 8. gr. A. Í greinargerð með 

frumvarpinu var áréttað mikilvægi þess að verð skyldi ekki miðast við gengi eins dags 

heldur meðalverð og var hugmyndin sú að taka út möguleika á að menn gætu nýtt sér 

verðlækkun sem varaði ef til vill bara í einn dag en væri ekki varanleg. Að síðustu var gerð 

breyting á 7. tölul. greinarinnar á þann veg að í stað orðsins kaupréttur kom orðið kaupa. 

Var með þeirri breytingu skv. greinargerð frumvarpsins verið að árétta það hámarksverð 

sem hver einstaklingur mátti kaupa fyrir á ári hverju.  

Lögin fengu nýtt númer og urðu lög nr. 90/2003, lög um tekjuskatt og eignaskatt. Við 

þá breytingu varð 8. gr. A að 9. gr. tsl. og 8. gr. B varð 10. gr. tsl. án annarra breytinga á 

greinunum en númerabreytingunni.  

Síðasta breyting ofangreindra ákvæða 9. og 10. gr. tsl. var gerð með 1. gr. laga nr. 

79/2016, um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun og rekstur 

nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti. Breytingin var sú að á eftir 2. málsl. 9. 

gr. tsl. kom nýr svohljóðandi málsliður: Skattlagningu samkvæmt þessari grein skal frestað 

þar til bréfin eru seld. Í 3. gr. athugasemda við frumvarpið um meginefni frumvarpsins 

kom fram að lögð var til að sú breyting á skattalegri meðferð tekna vegna kaupa manns á 

hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila skv. 

9. gr. tekjuskattslaga, að þær yrðu skattlagðar við sölu bréfanna í stað afhendingardags eða 

við innlausn eins og hafði verið. 

Í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins kom fram að meginreglan hefði verið sú að 

líta skyldi á mismun gangverðs og söluverðs sem starfstengda launagreiðslu sem sætti 

sömu skattalegu meðferð og aðrar launagreiðslur. Greiðsla væri staðgreiðsluskyld og kæmi 

til skattlagningar þegar kaupréttur væri nýttur. Skattlagning hefði þannig átt sér stað við 

nýtingu og innlausnarverð sem lagt var til grundvallar við skattlagningu kaupaukans, þá 

talist sem stofnverð við síðari sölu og hagnaður af sölunni þannig reiknaður talist til 

fjármagnstekna í hendi seljanda.  Ennfremur kom fram í athugasemdum við 1. gr. að með 

frumvarpinu væri lögð til sú breyting á skattalegri meðferð tekna, vegna kaupa manns á 

hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila skv. 

9. gr. tekjuskattslaga, að þær yrðu skattlagðar við sölu bréfanna í stað 

afhendingardags/innlausnardags. Hefði frumvarpið orðið að  lögum myndi starfsmaðurinn 

hvorki greiða skatt af kauprétti sínum á samningsdegi né þegar hann leysir bréfin til sín 

heldur yrði skattlagningu frestað þar til bréfin yrðu seld og hefði þá mismunur á kaupverði 

samkvæmt kaupréttarsamningi og söluverði talist til launatekna. Tilgangur þessarar 
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breytingar á lögunum var því m.a. sá að verðbreytingar á hlutabréfum sem keypt væru skv. 

9. gr. tsl. yrðu skattlagðar sem A tekjur við endanlega sölu þeirra. Möguleg 

verðmætaaukning eftir að launþegi nýtti kaupréttinn hefði því verið skattlögð sem 

launatekjur skv. A-lið 8. gr. tsl. en ekki sem fjármagnstekjur skv. C-lið 8. gr. tsl.  

Frumvarpið gekk til efnahags- og viðskiptanefndar og lagði nefndin til að ekki yrði 

gerð breyting á þeim reglum sem höfðu gilt um skattalega meðferð tekna vegna kaupa á 

hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem maður hefur öðlast í starfi fyrir annan aðila. 

Meginreglan yrði áfram sú að líta skyldi á mismun á kaupverði samkvæmt 

kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur væri nýttur sem starfstengda 

launagreiðslu sem sætir sömu skattalegri meðferð og aðrar launagreiðslur. Einnig var lagt 

til að í stað þess að greiðsla komi til skattlagningar þegar kaupréttur yrði nýttur verði 

skattlagningunni frestað þar til viðkomandi hlutabréf yrðu seld. Það innlausnarverð sem þá 

lægi fyrir við nýtingu kaupréttarins teldist þá, eins og verið hafði, til stofnverðs við síðari 

sölu og hagnaður af sölunni þannig reiknaður teldist til fjármagnstekna hjá seljanda. 

Breytingartillagan fól í sér þá ívilnun að rétthafa kaupréttarins skyldi ekki gert skylt að 

greiða tekjuskatt við innlausn hans heldur þegar bréfin væru seld. 

Það varð því úr að eina breytingin sem náði fram að ganga fól í sér frestun á greiðslu 

skatts af hagnaði af sölu hlutabréfa samkvæmt kauprétti sem maður hefur öðlast í starfi 

fyrir annan aðila, þar til bréfin yrðu seld. Ef til vill má líta á þessa breytingu á lögunum 

sem gagnrýni á þá reglu sem hafði skapast að tekjur vegna kaup- eða söluréttarsamninga, 

þar sem veitandi söluréttar hefur kauprétt, væru skattlagðar við nýtingu réttindanna en ekki 

við endanlega sölu viðkomandi hlutabréfa, sbr. ummæli minnihluta í úrskurði YSKN 

(372/2013).20 

4.2.2 Dómar og úrskurðir vegna skattlagningar kaupréttarsamninga 

Efalítið hafa kaupréttarsamningar þar sem starfsmönnum er boðið að kaupa hlutabréf í 

fyrirtæki á lægra verði en annaðhvort markaðsverði eða bókfærðu eigin fé verið við lýði 

um langa hríð. Á Íslandi urðu þessi viðskipti hins vegar fyrst áberandi upp úr síðustu 

                                                 

20 Minnihlutinn taldi að þar sem ríkisskattstjóri hefði gengið út frá því að kærandi hefði eignast 

hlutabréfin við kaupin þann 19. nóvember 2003 og að því athuguðu gætið það varla samrýmst þeirri 

meginreglu íslensks skattaréttar sem lengstum hafði verið orðuð í skattalögum, sbr. einnig 1. tölul. 20. 

gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eingarskatt, að til skattskyldra tekna skuli ekki telja þann 

eignarauka sem stafi af því að fjármunir skattgreiðenda hækki í verði. 
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aldamótum21 og í kjölfar einkavæðingar ríkisbankanna risu ágreiningsmál tengd kaupum 

starfsmanna þeirra á hlutabréfum í bönkunum á verði sem var lægra en markaðsverð. 

4.2.2.1 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 451/2000  

Í úrskurði YSKN (451/2000) voru málsatvik þau að starfsmönnum fyrirtækis X hf. var 

veittur réttur til kaupa á hlutabréfum á lægra verði en almenningi. Starfsmaðurinn, sem 

úrskurðurinn tekur til, hafði ekki talið mismun þess kaupverðs sem honum stóð til boða og 

þess kaupverðs sem almenningi stóð til boða til tekna á árinu 1999. Skattstjóri breytti 

framtali mannsins og færði honum mismuninn til tekna á þeim forsendum að umrædd 

hlunnindi, eða fríðindi sem kærandi naut við kaup á hlutabréfum í X hf. á undirverði, hafi 

verið skattskyld sem laun á grundvelli 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt 

og eignarskatt, sbr. og 1. mgr. B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og 

eignarskatt. Starfsmaðurinn kærði þann úrskurð til YSKN, m.a. á þeim forsendum að 

ofangreind ákvæði tsl. og reglugerðarinnar ættu einungis við þegar einungis starfsframlag 

væri gagngjald fyrir hlutabréfin en ekki þegar greitt væri fyrir þau. YSKN tók undir 

sjónarmið skattstjóra um að til skattskyldra tekna sem laun skyldu teljast, auk beinna 

fjárgreiðslna, hvers konar fríðindi og hlunnindi sem launamenn nytu. Einnig tók YSKN 

undir það sjónarmið að starfsmaðurinn hefði notið betri kjara en almenningur vegna 

starfssambands síns við félagið. YSKN hafnaði kröfu kæranda um að breyting 

ríkisskattstjóra á framtali hans hefði verið andstæð tsl. 

Þegar atvik þessa máls áttu sér stað voru engar sérreglur til í þágildandi tsl. um 

skattlagningu tekna sem voru til komnar vegna kauprétta á hlutabréfum heldur var byggt á 

því að tekjuhugtak laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, tæki til hvers konar gæða 

sem mönnum hlotnaðist og unnt væri að meta til peningaverðs og að starfsmanninum hefði 

hlotnast viðkomandi gæði vegna vinnusambands sbr einnig 1. og 2. mgr. B-liðar 13. gr. 

reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt. Vinnusambandið var því talið hafa 

ráðið því að starfsmanninum var gefinn kostur á að kaupa hlutabréfin á lægra verði en 

gangverði. 

4.2.2.2 Hrd. 2002 bls. 1994 (26/2002)  

Einn fyrsti dómur Hæstaréttar um skattlagningu kaupréttar var kveðinn upp 

fimmtudaginn 30. maí 2002, Hrd. 2002, bls. 1994 (26/2002) og eru málsatvik 

sambærileg við það sem gerðist í úrskurði YSKN (451/2000) sem fyrr er getið.  

                                                 

21 Garðar Valdimarsson: „Skattlagning valréttarsamninga starfsmanna og framkvæmd skattyfirvalda“, 

bls 268. 
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Í þessu máli var tekist á um hvort kaupréttur starfsmanns Landsbanka Íslands hf. á 

lægra gengi en almenningi stóð til boða teldust hlunnindi og væri svo, hvernig ætti þá að 

meta þau hlunnindi til verðs.  

Í málinu lá fyrir að starfmenn Landsbankans fengu kauprétt á hlutum í bankanum á 

genginu 1,285 sama dag og almenningi bauðst að kaupa hlutabréf í bankanum á genginu 

1,9. Skattstjóri endurákvarðaði opinber gjöld kaupanda á grundvelli 1. mgr. og 1. tl. A-

liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, og B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 

245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt, og að kaupandi hefði fengið kaupréttinn vegna 

starfssambands kaupanda og Landsbankans.   

Kaupandi hlutabréfanna hélt því m.a. fram að ekki væri um starfstengdar greiðslur að 

ræða og að hlunnindi ætti að meta í hlunnindamati því sem ríkisskattstjóri gæfi úr árlega. 

Einnig taldi kaupandi að skattstjóri hefði byggt ákvörðun sína á röngum lagagrundvelli, 

hann hefði átt að leggja til grundvallar ákvæði 2. mgr. 58. gr. laga nr. 75/1981, um 

óvenjuleg skipti í fjármálum. Skattstjóri hélt því hins vegar fram að miða skyldi hin 

starfstengdu hlunnindi við gangverð hlutabréfanna þann dag sem þau voru boðin 

starfsmönnum og öðrum og lagði hann til grundvallar fyrrgreind ákvæði 7. gr. tsl og 

reglugerðar 245/1963. 

Dómurinn komst því að þeirri niðurstöðu að um starfstengdar greiðslur hefði verið að 

ræða og að verðmæti þeirra lægi fyrir og því ekki ástæða né þörf á mati á þessum 

hlunnindum sbr. 116. gr. þágildandi laga nr. 75/1981. 

Starfsmaðurinn hélt því fram að skattleggja ætti hagnað hans af hlutabréfunum með 

fjármagnstekjum á söluári sbr. 1. mgr. 17. gr. þágildandi laga nr. 75/1981. Um þetta sagði 

dómurinn að hlunnindi sem væru mismunur á kaupverði og gangverði ættu að skattleggjast 

þegar hlunnindi væru látin í té sbr. 2. mgr. 60. gr. tsl. og væri óháð skattlagningu 

söluhagnaðar sbr. 1. mgr. 17. gr. tsl.   

Í málinu var einnig tekist á um það tímamark sem verð hlutabréfanna grundvallaðist á. 

Kaupandi hélt því fram að það ætti að miða við tímamarkið þegar stjórn bankans ákvað að 

gefa starfsmönnum kost á að kaupa bréfin og var miðað við að gengi þeirra endurspeglaði 

virði eigin fjár bankans. Skattstjóri hélt því hins vegar fram að miða ætti við það tímamark 

þegar starfsmönnum buðust bréfin til kaups. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að miða 

yrði við þann tíma er kaupin áttu sér stað, þ.e. þegar tekjurnar mynduðust sbr. 2. mgr. 60. 

gr. tsl. Af því leiddi svo niðurstaða dómsins um að gangverð hlunnindanna hefði verið á 

genginu 1,9 þegar kaupin áttu sér stað.  
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Með þessum dómi voru tekin af öll tvímæli um það að tekjur af kauprétti sem mönnum 

hlotnast vegna starfa sinna fyrir veitanda kaupréttarins eru skattskyld hlunnindi, sé það 

verð sem starfsmönnum býðst að kaupa hlutabréfin á lægra en gangverð þeirra. Einnig eru 

tekin af öll tvímæli um það að miða skuli við gangverð þegar kaupin eiga sér stað.  

Má af þessum dómi m.a. ráða að fái starfsmaður að kaupa hlutabréf á verði sem er 

lægra en gangverð skuli það skattlagt sem A tekjur en þegar viðkomandi selur bréfin skuli 

jákvæður mismunur á gangverði við kaup og söluverð skattlagður sem C tekjur sbr. 1. mgr. 

17. gr. þágildandi laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Rétt eins og í úrskurði YSKN (451/2000) var ekki um neinar sérreglur að ræða í 

þágildandi tsl. um skattlagningu tekna sem eru tilkomnar vegna kauprétta á hlutabréfum, 

heldur var byggt á því að tekjuhugtak þágildandi tsl. taki til hvers konar gæða sem mönnum 

hlotnast og unnt sé að meta til peningaverðs og að starfsmanninum hlotnist viðkomandi 

gæði vegna vinnusambands.  

4.2.2.3 Hrd. 2003, bls. 3323 (144/2003) 

Í kjölfar hlutafjárvæðingar ríkisbankanna, sem átti stoð í lögum nr. 50/1997, var ákveðið 

að hækka hlutafé BÍ og bjóða starfsmönnum hlutabréf á genginu 1,26. L, starfsmaður 

bankans, keypti hlutabréf að nafnvirði 250.000 kr. og greiddi 315.000 kr. fyrir þau. 

Tveimur mánuðum seinna var almenningi boðið að kaupa hlutabréf í sama banka á genginu 

2,15. 

Gangverð hlutabréfanna var samkvæmt því á kaupdegi 537.500 kr. en ekki 315.000 kr. 

Var talið einsýnt að hið lága gengi sem L naut við kaupin stæði í tengslum við 

starfssamband L við bankann. Skattstjóri og YSKN töldu að í þessu fælust skattskyld 

hlunnindi og bæri því að telja mismuninn 222.500 kr. til skattskyldra tekna L samkvæmt 

1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, sbr. B-lið 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963 

sem segir að ekki skipti máli í hverju laun eða endurgjald fyrir unnið verk sé fólgið, verði 

það metið til peninga. Staðfesti Hæstiréttur því úrskurð skattstjóra, YSKN og héraðsdóms 

um skattalega meðferð kaupréttar starfsmanna á hlutabréfum, komi kauprétturinn til vegna 

starfssambands kaupanda og veitanda kaupréttarins.  

Ennfremur staðfesti Hæstiréttur þá túlkun sem kom fram í fyrri dómum að 

starfssamband ráði því að kauprétturinn sé starfstengd hlunnindi. Til grundvallar liggur að 

tekjuhugtak þágildandi tsl. taki til hvers konar gæða sem starfsmanni hlotnast og verði 

metin til verðs sbr. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, sbr. og B-lið 13. gr. 

reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt. 
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4.2.2.4 Hrd. 6. nóvember 2008 (54/2008) 

Í Hrd. 6. nóvember 2008 (54/2008) deildu málsaðilar um það hvort skattyfirvöldum hefði 

verið heimilt að hækka tekjur H í skattframtali ársins 2000 um 20.049.947 kr. H hafði selt 

1,23% hlutabréfa í Íslenska útvarpsfélaginu þar sem hann var framkvæmdastjóri að 

nafnverði 4.568.000 kr. til banka, Kaupthing Luxembourg, 2. desember 2009. Hlutabréfin 

hafði hann öðlast vegna kaupréttar og hafði gert grein fyrir þeim í framtölum sínum. 

Bankinn seldi sömu hlutabréf þann 23. desember til félagsins Saxi Holding S.A. 

eignarhaldsfélags í vörslu bankans. Það félag, Saxi Holding S.A., seldi síðan umrædd 

1,23% hlutabréfa í Íslenska útvarpsfélaginu til Norðurljósa samskiptafélags hf. Fyrir það 

greiddi Norðurljós samskiptafélag hf. jafn stóran hlut eða 1.23% í Norðurljósum 

samskiptafélagi hf. en nafnverð þess hlutar var 20.528.526 kr.  

Ríkisskattstjóri mat eigið fé félaganna beggja og taldi að mismuninn á verðmæti selds 

hlutar H í Íslenska útvarpsfélaginu hf. og keypts hlutar Saxi Holding S.A. væri 20.049.947 

kr. H keypti síðan allt hlutafé Kaupthing Luxembourg í Saxi Holding S.A. þann 28. febrúar 

2000. 

H hélt því fram að skattskyldu hans vegna hlutabréfanna í Íslenska útvarpsfélaginu 

hefði lokið þar sem hann gerði grein fyrir sölu þeirra til bankans í skattframtali árið 2000 

og hefði greitt fjármagnstekjuskatt af hagnaði sem hann innleysti við söluna. Hann hafði 

selt bankanum hlutabréfin og bankinn hefði síðan selt þau inn í dótturfélag Saxi Holding 

S.A. Skipti á hlutabréfunum í Íslenska útvarpsfélaginu hf. og Norðurljósum 

samskiptafélagi hf. hefðu því átt sér stað eftir að H seldi hlutabréfin sín í Íslenska 

útvarpsfélaginu.  

Meðal gagna í málinu var óundirritaður viðauki við ráðningarsamning H við Íslenska 

útvarpsfélagið hf. frá 5. janúar 1997. Hann er dagsettur þann 17. desember 1999. Hann 

hefur að geyma ýmis ákvæði um laun og fleira en í gr. 3.4 í uppkastinu kemur eftirfarandi 

fram:  

Kaupthing Luxembourg S.A., sem fjárvörsluaðili f.h. HrJ, er nú eigandi að kr. 4.568.000 eða 

1,23% hlutafjár að nafnviðri í ÍÚ. HrJ mun því eiga beint eða í gegnum fjárvörslu samtals 

kr. 6.057.332 eða 1,63% í ÍÚ. Þessum bréfum skal skipt fyrir hlutabréf í NLS í sama hlutfalli 

við útgefið hlutafé í félaginu þ.e. 1,63% hlutur í ÍÚ verður 1,63% hlutur í NLS (sic). … 

Skipti á bréfum HrJ í ÍÚ fyrir bréf í NLS skulu gerast eins fljótt og auðið er og eigi síðar en 

1.3.2000. … Þegar öll umrædd bréf hafa verð gefin út af NLS þá mun HrJ eiga beint eða í 

gegnum fjárvörslu kr. 33.773.323 eða 2,04% hlutafjár að nafnvirði í NLS. 

H staðfesti við skýrslutöku að hluti samningsins hefði gengið eftir. Í forsendum 

héraðsdómsins sem Hæstiréttur staðfesti kom fram að af orðalagi viðaukans yrði ekki 
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annað ráðið en að skiptin á hlutabréfunum hefðu verið hluti af starfskjörum sem H áskildi 

sér sem forstjóri Norðurljósa. Þótt að samningurinn hefði ekki verið undirritaður hefði það 

verið ágreiningslaust að skipti á þeim hlutabréfum sem H hefði fengið afhent í Íslenska 

útvarpsfélaginu hf. fyrir samsvarandi hlut í Norðurljósum samskiptafélagi hf. fóru fram í 

árslok 1999 og veittu stefnanda rétt á hlutafé í síðarnefnda félaginu. Af þeim sökum leit 

dómurinn svo á að um tekjur hafi verið að ræða sem sprottnar voru af vinnusamningi H og 

Norðurljósa samskiptafélags hf. og taldi vandséð að H hefði annars átt þess kost að skipta 

á hlutunum svo sem gert var þar sem verðmæti hlutarins sem H fékk í skiptunum var mun 

meira en endurgjaldið. Samkvæmt því töldust umrædd skipti á hlutabréfum til skattskyldra 

tekna H að því leyti sem hann hafði af því fjárhagslegan ávinning sbr. þágildandi 1. mgr. 

1.tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, um tekju- og eignarskatt. Féllst dómurinn ekki á að 

skattskyldu H vegna hlutabréfanna hefði lokið við söluna á hlutabréfum ÍÚ til Kaupthing 

Luxembourg S.A. eða að tekjur af viðskiptunum hefðu tilheyrt Saxi Holding S.A. Í 

dómnum segir orðrétt:  

Er þá jafnframt til þess litið að samkvæmt tilvitnuðu ákvæði 7. gr. laga nr. 75/1981 skiptir 

ekki máli þótt stefnandi hafi kosið að ráðstafa þeim verðmætum til erlends félags, svo 

framarlega sem þau verðmæti voru starfstengdar tekjur stefnanda. 

Með þessum tilvitnuðu orðum er dómurinn að leggja áherslu á það að stafi tekjurnar 

frá vinnusambandi starfsmanns og vinnuveitanda þá skipti ekki máli hvert tekjurnar renni, 

m.ö.o. tekjurnar eru skattskyldar hjá H hvað sem honum dettur í hug að gera við þær.  

Hæstiréttur staðfestir því fyrri túlkun sína að hlunnindin sem auðvelt er að meta til 

verðs séu A tekjur vegna þess að forsenda viðskiptanna er starfssamband H við veitanda 

kaupréttarins. Niðurstöðuna byggir dómurinn á fyrri viðmiðum enda engar sérreglur um 

kauprétti komnar í tsl. þegar atvik málsins áttu sér stað. Það sem er nýtt í þessum dómi er 

að Hæstiréttur segir tekjurnar tilheyra starfsmanni en ekki félagi í hans eigu, þó svo að 

hann hafi kosið að ráðstafa þeim til félagsins. Þetta atriði er mikilvægt og kemur við sögu 

í dómum sem fjallað verður um síðar. 

4.2.2.5 Hrd. 1. júní 2017 (535/2016) 

Í Hrd.1. júní 2017 (535/2016) voru málsatvik með þeim hætti að K banki og S, sem var 

formaður stjórnar bankans, gerðu með sér samning um kauprétt S á hlutabréfum í K banka. 

Á aðalfundi K banka hafði verið samþykkt að veita S kauprétt á hlutum í bankanum árlega 

í fimm ár og skyldi nýtingarverð (kaupréttarverð) hans á hlutunum samsvara markaðsverði 
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á þeim degi sem kauprétturinn var fyrst nýttur. K nýtti kaupréttinn að fullu og var 

nýtingarverð 303 kr. á hlut. Það verð gilti í öllum síðari tilfellum sem S nýtti kauprétt.  

 

 
Myndin hér að ofan sýnir hvernig þessir kaupréttir voru uppbyggðir og nýttir.  

 

S var búsettur á Bretlandi þegar atvik málsins áttu sér stað og taldi hann að tekjurnar 

væru ekki skattskyldar á Íslandi. Taldi hann þær því ekki fram í íslensku skattframtali. 

Ríkisskattstjóri taldi hins vegar að S bæri takmarkaða skattskyldu á Íslandi vegna þessara 

rúmlega 1.600 milljóna á grundvelli 2. tölul. 3. gr. tsl. og 16. gr. tvísköttunarsamnings milli 

Íslands og Stóra-Bretlands og Norður-Írlands og endurákvarðaði því opinber gjöld S á 

grundvelli 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. og 9. gr. tsl. S undi ekki úrskurði ríkisskattstjóra 

og kærði úrskurð hans til YSKN en nefndin staðfesti úrskurð ríkisskattstjóra. Málið fór 

síðan fyrir héraðsdóm og loks til Hæstaréttar.  

S byggði mál sitt á því að starf hans fyrir K banka hafi verið tvíþætt. Annars vegar hafi 

verið um að ræða starf hans sem stjórnarformaður bankans og hins vegar hafi hann sinnt 

launuðum starfsskyldum samkvæmt ráðningarsamningi. S taldi að þar sem öðrum 

stjórnarmönnum var ekki veittur kaupréttur yrði að líta svo á að kauprétturinn væri veittur 

vegna starfsskyldna hans samkvæmt ráðningarsamningi. Taldi S að greina þyrfti milli 

þessara launa vegna tvísköttunarsamnings þar sem laun og hlunnindi, þar með talinn 

kauprétturinn, ætti við 15. gr. tvísköttunarsamningsins og ættu því aðeins að vera 

skattskyldar í Bretlandi.  

Ríkisskattstjóri taldi hins vegar að kauprétturinn hafi verið veittur S á grundvelli starfa 

hans sem stjórnarformanns K banka og vísar í því sambandi á skyldur stjórnarmanna í 

ákvæðum 68. og 74. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Ríkisskattstjóri taldi að tekjurnar 

skyldu falla undir 16. gr. tvísköttunarsamningsins. Einnig taldi ríkisskattstjóri að tekjurnar 

ættu uppruna á Íslandi, þ.e. kauprétturinn hefði verið veittur af móðurfélaginu, K banka, 

vegna starfa hans í þágu þess. Greiðslur og hlunnindi til stjórnarmanna sem þeir fá vegna 

stöðu sinnar séu skattskyldar í því ríki þar sem félagið á heimilisfesti. S hafi borið 

Kaupdagur Nafnverð Nýtingarverð Kaupverð Markaðsverð Mismunur 

á kaupdegi nýtingarverðs 

og kaupverðs

29.3.2004 812.000 303 246.036.000 303 0

3.5.2006 1.624.000 303 492.072.000 718 673.960.000

22.3.2007 812.000 303 246.036.000 1.041 599.256.000

6.8.2008 812.000 303 246.036.000 707 328.048.000

Samtals 1.601.264.000
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takmarkaða skattskyldu hér á landi samkvæmt 2. tölul. 3. gr. tsl. og að tekjurnar falli undir 

16. gr. tvísköttunarsamnings. Í greininni kemur fram að skattleggja megi stjórnarlaun og 

aðrar svipaðar greiðslur sem aðili, heimilisfastur í aðildarríki, fær fyrir setu í stjórn í félagi 

sem er heimilisfast í hinu aðildarríkinu, í síðarnefnda ríkinu. Ríkisskattstjóri vísaði til 

athugasemda um 16. gr. í samningsfyrirmynd OECD þar sem fram kemur að oft sé erfitt 

að slá því föstu hvar þjónusta stjórnarmanna sé veitt og því gengið út frá því að þjónustan 

sé veitt í því ríki þar sem félagið sé heimilisfast. Í þessu máli sé félagið heimilisfast á 

Íslandi.  

Dómurinn fjallaði um verkefni stjórnarformanns í ljósi 5. málsl. 1. mgr. 70. gr. laga nr. 

2/1995, um hlutafélög. Þar kemur fram að formaður stjórnar skuli ekki taka að sér önnur 

störf fyrir félagið en þau sem teljist eðlilegur hluti starfs hans sem stjórnarformaður að 

undanskildum einstöku verkefnum sem stjórn getur falið honum að vinna fyrir sig. Taldi 

dómurinn, í ljósi þeirra verkefna sem S voru falin með ráðningarsamningi hans og með 

vísan til ofangreinds ákvæðis 70. gr. laga um hlutafélög, að störfin hefðu verið stjórnarstörf 

til viðbótar almennum störfum stjórnarformanns sem hann hafði áður tekið að sér. Væru 

því allar greiðslur til S, þar með talinn kaupréttur í K banka, vegna stjórnarsetu hans hjá K 

banka. Dómurinn tók undir með ríkisskattstjóra varðandi afmörkun teknanna samkvæmt 

tvísköttunarsamningi Íslands og Stóra-Bretlands og Norður-Írlands og taldi þær falla undir 

16. gr. hans og þar með að tekjur vegna kaupréttarins væru skattskyldar á Íslandi.  

Þeir dómar sem áður hefur verið fjallað um byggja á hefðbundnu vinnusambandi 

veitanda kaupréttar og þess sem hans nýtur. Samband stjórnarmanns og þess félags sem 

hann er stjórnarmaður í er annars eðlis. Í þessum dómi er staðfest að kaupréttir 

stjórnarmanna, sem þeim eru veittir vegna starfa þeirra fyrir veitanda kaupréttarins, teljast 

laun skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. og um skattalega meðferð er mælt fyrir í 9. gr. tsl. 

Einnig staðfestir dómurinn að stjórnarlaun, þar með talin hlunnindi eins og kaupréttur, eru 

skattskyld hér á landi ef kauprétturinn er veittur af íslensku félagi sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. 

gr. tsl. og teljast þær tekjur til launa skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. og lúta skattalegri 

meðferð skv. 9. gr. tsl. 

4.2.2.6 Úrskurður yfirskattanefnar nr. 6/2003 

Málsatvik þessa máls voru þau að á árinu 1998 bauðst starfsmönnum X hf. og mökum 

þeirra forkaupsréttur á hlutabréfum í X hf. á genginu 14. Hvor maki um sig fékk 

forkaupsrétt á 10.000 hlutum. Hlutabréf voru boðin almenningi í almennu útboði á genginu 

25 samkvæmt útboðs- og skráningarlýsingu. Bæði kærandi, sem var maki starfsmanns X 
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hf., og starfsmaðurinn höfðu nýtt sér forkaupsréttinn og keyptu samtals 20.000 hluti á 

280.000 kr. 

 
Myndin sýnir kaupréttarverð, gangverð og þann jákvæðan mismun sem var tekjufærður 

í skattframtölum starfsmanns X hf. og maka hans. 

 

Töldu þau kaupin fram á skattframtali árið 1999. Skattstjóri endurákvarðaði tekjur 

þeirra beggja og kærðu þau þá ákvörðun til YSKN, sbr. úrskurð YSKN 20. desember 2000 

(1125/2000). Hækkaði hann tekjur þeirra sem nam mismuninum á kaupverði þeirra á 

hlutabréfunum og gangverði bréfanna, 110.000 kr. hjá hvoru fyrir sig. Skattstjóri 

endurákvarðaði skattskyldar tekjur kæranda og maka hans á þeim grundvelli að um 

skattskyld laun væri að ræða, bæði hjá starfsmanni X hf. og maka hans. Hvað kæranda 

varðaði tók skattstjóri fram að tekjufærslan væri grundvölluð á upphafsmálsgrein 7. gr., 

sbr. 4. tölul. A-liðar 7. gr. þágildandi tsl., sbr. og 9. tölul. C-liðar sömu lagagreinar svo og 

1. mgr. B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt. Með öðrum 

orðum þá byggði skattstjóri bæði á því að um skattskyld laun í formi hlunninda eða fríðinda 

væri að ræða en einnig á því að um gjöf væri að ræða. YSKN taldi að forsendur skattstjóra 

væru óljósar og mótsagnarkenndar og að það fengi ekki staðist að byggja skattlagningu hjá 

kæranda bæði á því að um laun og gjöf væri að ræða. Ennfremur taldi YSKN það óljóst 

hvort skattstjóri teldi um gjöf að ræða frá X hf. eða maka kæranda. Var skattstjóri ekki 

talinn hafa rannsakað málið nægjanlega til að geta ályktað að um gjöf væri að ræða sbr. 

10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/199322 og var rökstuðningur ríkisskattstjóra fyrir 

tekjufærslunni því ófullnægjandi að mati YSKN. Var því úrskurður skattstjóra um 

tekjufærslu hjá kæranda ómerktur.  

Skattstjóri tilkynnti kæranda með bréfi, dags. 28. júní 2001, að þar sem úrskurður 

YSKN 20. desember 2000 (1125/2000) hefði ekki falið í sér efnislega niðurstöðu hefði hann 

ákveðið að taka málið fyrir að nýju. Með bréfinu boðaði skattstjóri að hann hyggðist færa 

kæranda til tekna mismun á kaupverði hlutabréfanna og gangverði þeirra. Skattstjóri vísaði 

til 1. mgr. 7. gr. tsl. og 9. tölul. C-liðar 7. gr. þágildandi tsl. Þá vísaði skattstjóri til 2. mgr. 

58. gr. laga nr. 75/1981. Samkvæmt því ákvæði geta skattyfirvöld metið hvað telja skuli 

eðlilegt kaup- eða söluverð ef skattaðili kaupir eign á óeðlilega háu verði eða selur eign á 

                                                 

22 10. gr. laga nr. 37/1993, stjórnsýslulaga hjóðar svo: „Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægjanlega 

upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.“ 
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óeðlilega lágu verði og skal þá telja mismun kaupverðs eða söluverðs annars vegar og 

matsverðs hins vegar til skattskyldra tekna hjá þeim aðila sem slíkra viðskipta nýtur. Með 

úrskurði um endurákvörðun, dags. 18. desember 2001, hratt skattstjóri hinni boðuðu 

breytingu í framkvæmd. 

Kærandi skaut málinu til úrskurðar YSKN og krafðist þess að umrædd tekjufærsla yrði 

ómerkt. Krafan var studd þeim rökum að með fyrri úrskurði YSKN 20. desember 2000 

(1125/2000) hefði verið leyst efnislega úr málinu og hefði því verið um fullnaðarúrskurð 

að ræða sbr. 15. gr. laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd. Var kröfum kæranda hafnað á 

þeirri forsendu að ekki hefði verið tekin afstaða til efnisatriða deilumálsins og af þeirri 

ástæðu hefði skattstjóra verið heimilt að taka málið til meðferðar að nýju á grundvelli 96. 

gr. tsl.23  

YSKN tók þá til umfjöllunar ágreiningsefnið á grundvelli 2. mgr. 58. gr. laga nr. 

75/1981. YSKN taldi að við beitingu ákvæðisins bæri skattyfirvöldum annars vegar að 

sýna fram á, svo að óyggjandi væri, að verð hefði verið óeðlilega lágt og hins vegar að 

skjóta traustum stoðum undir matsverð það sem þau ákvarða. Kom fram að þó 

skattyfirvöldum væru ekki settar sérstakar viðmiðanir við mat á ofangreindum þáttum yrðu 

þau að sýna sérstaka varfærni við það mat. Taldi YSKN að gengið sem almenningi hefði 

boðist að kaupa hlutabréfin á, þ.e. gengið 25, hefði verið ákveðið á traustum grundvelli 

eða að sú verðlagning hafi verið óraunhæf enda seldist allt það hlutafé sem boðið var á því 

gengi. Þar með var ljóst að verðið sem starfsmönnum og mökum þeirra bauðst var 

óeðlilega lágt í skilningi 2. mgr. 58. gr. tsl. Því var kröfu kæranda um að umrædd 

tekjufærsla yrði ómerkt hafnað.  

Í úrskurði 1125/2000 vildi skattstjóri hækka skattskyldar tekjur hjá báðum aðilum á 

þeim grundvelli að um laun hefði verið að ræða. Í tilfelli starfsmanns X hf. var sá skilningur 

staðfestur en ekki í máli maka hans, kæranda. Úr því fékkst ekki skorið vegna þess að 

skattstjóri lagði fram, að mati YSKN, óljósar og mótsagnakenndar forsendur, þ.e. að bæði 

hefði verið um laun og gjöf að ræða. 

Í þeim úrskurði sem hér var rakinn lét skattstjóri reyna á 2. mgr. 58. gr. tsl. en í greininni 

kemur fram að ef skattaðili kaupi eign á óeðlilega háu verði eða selji eign á óeðlilega lágu 

verði geta skattyfirvöld metið hvað telja skuli eðlilegt kaup- eða söluverð. Mismun 

kaupverðs eða söluverðs annars vegar og matsverðs hins vegar skal telja til skattskyldra 

                                                 

23 96. gr. þágildandi tsl. fjallar m.a. um heimild skattstjóra til breytinga á framtali og endurákvörðunar 

skattstofns og þar með skatts. 
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tekna hjá þeim aðila sem slíkra viðskipta nýtur. Einnig lét skattstjóri reyna á skilgreiningu 

teknanna sbr. 9. tölul. C-liðar 7. gr. Greinin tekur til sérhverra annarra tekna eða ígildi 

tekna sem eigi eru sérstaklega undanskildar í tsl. eða sérlögum. Tekjur samkvæmt greininni 

skattleggjast á sama hátt og laun skv. 1. tölul. 62. gr tsl. sbr. 67. gr. Í 67. gr. kemur fram 

að einungis tölul. 1-8 teljist til fjármagnstekna.   

Áhugavert er að bera saman þetta mál við dóm Hæstréttar í máli nr. 54/2008 sem fjallað 

er um hér að framan en þar segir m.a.: 

Er þá jafnframt til þess litið að samkvæmt tilvitnuðu ákvæði 7. gr. laga nr. 75/1981 skiptir 

ekki máli þótt stefnandi hafi kosið að ráðstafa þeim verðmætum til erlends félags, svo 

framarlega sem þau verðmæti voru starfstengdar tekjur stefnanda. 

Varla er vafi á að starfmanni X hf. og maka hans hlotnaðist kaupréttur vegna 

starfssambands starfsmannsins og veitanda kaupréttarins. M.v. þau orð Hæstaréttar í Hrd. 

6. nóvember 2008 (54/2008), um að ekki skipti máli þó stefnandi kjósi að ráðstafa 

tekjunum til erlends félags, hefði verið áhugavert að láta reyna á það í þessu máli hvort 

réttur sem stendur starfsmanni til boða vegna starfssambands sé svo tengdur honum 

persónulega að mögulegt hefði verið að skattleggja kaupréttinn hjá starfsmanninum, þrátt 

fyrir að hinum starfstengdu hlunnindum hefði verið ráðstafað til maka hans. Skattstjóri lét 

ekki á það reyna en kaus að leggja málið upp á grundvelli 2. mgr. 58. gr. tsl. 

4.2.3 Samantekt um kauprétti og kaupréttarsamninga 

Af umfjölluninni hér að framan er ljóst að sé sýnt fram á að kaupréttur sem byggir á 

vinnusambandi milli veitanda kaupréttar og kaupréttarhafa er hagnaður kaupréttarhafa af 

kaupréttinum, þ.e. jákvæður mismunur á kaupréttarverði og gangverði, skattskyldar tekjur 

samkvæmt A-lið 7. gr. tsl. sbr. B-lið 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963. Engu breytir um 

skattskylduna hvort hlutabréfin sem fengin voru með kauprétti hafi verið seld, það er hinn 

jákvæði mismunur nýtingarverðs og gangverðs sem er talinn til skattskyldra tekna. Þá er 

einnig ljóst að ekki dugir að ráðstafa kaupréttinum, t.d. inní einkahlutafélag, til þess að 

sleppa við greiðslu tekjuskatts af hagnaði af kauprétti ef það er vinnusambandið sem er 

grundvöllur kaupréttarins og kauprétturinn þar með umbun fyrir starf. Veitist aðila 

kaupréttur á verulega lægra verði en gangverði og kauprétturinn stendur ekki í sambandi 

við vinnusamband kaupréttarhafa og veitanda kaupréttarins getur skattlagning jákvæðs 

mismunar kaupréttarverðs og gangverðs einnig grundvallast á 57. gr. tsl. um óvenjuleg 

skipti í fjármálum og 9. tölul. C-liðar 7. gr. tsl. sbr. úrskurð YSKN 22. janúar 2003 (6/2003). 

Í 57. gr. felst hin svokallaða armslengdarregla. Í reglunni felst að verð og viðskiptakjör í 
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viðskiptum tengdra aðila skuli vera eins og um ótengda aðila hafi verið að ræða.24 

Viðskiptakjör starfsmanns sem nýtur kaupréttar vinnuveitanda síns eigi samkvæmt 

reglunni að vera eins og um ótengda aðila væri að ræða, sé ekki svo getur verið um 

launatekjur að ræða skv. 9. gr. tsl. eða fjármagnstekjur skv. 10. gr. tsl. 

Frá því tímamarki er kaupréttarhafi eignast hlutabréfin og þar til hann selur ber að 

skattleggja söluhagnað samkvæmt C-lið 7. gr. tsl. á söluári sbr. 1. mgr. 18. gr. tsl. Eins er 

ljóst að það er undantekning á þessari almennu reglu í núgildandi tsl. sbr. 10. gr. tsl. og 

gilda þá ströng skilyrði sem öll þarf að uppfylla til þess að jákvæður mismunur á 

kaupréttarverði og gangverði skuli skattlagður samkvæmt C-lið 7. gr. tsl.  

Með breytingu á tsl. skv. 1. gr. laga nr. 79/2016, um breytingu á ýmsum lögum til að 

styðja við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, er 

skattlagningu hagnaðar vegna kaupréttarsamninga frestað þar til kaupréttarhafi selur 

hlutabréfin. Það breytir ekki því að til skattskyldra tekna telst mismunur á kaupverði 

samkvæmt kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur. Einungis 

er um frestun á greiðslu skattsins að ræða. Þó verður ekki annað séð en að ef hlutabréf sem 

fengin eru með kauprétti verða aldrei seld komi aldrei til greiðslu skattsins, í því felst 

breyting á greiðsluskyldunni. Í þeim dómum sem fjallað hefur verið um var ekki tekist á 

um um sölu hlutabréfanna úr hendi kaupréttarhafa eða möguleg áhrif þess að hlutabréf 

yrðu verðlaus vegna gjaldþrots eða slíkra atburða. Enda urðu málsatvik sem til þeirra 

leiddu öll fyrir gildistöku laga nr. 79/2016. 

4.3 Skattlagning söluréttarsamninga 

Öfugt við kaupréttarsamninga fela söluréttarsamningar í sér rétt valréttarhafa til að selja 

undirliggjandi verðmæti, í þessari umfjöllun hlutabréf, á eða innan tilgreindra tímamarka 

á fyrirfram ákveðnu gengi. Að sama skapi er þá valréttarveitandi skyldur til að kaupa 

undirliggjandi verðmæti á eða innan tilgreindra tímamarka á fyrirfram ákveðnu gengi, óski 

valréttarhafi þess. Valréttarhafi sem á kauprétt nýtir hann ef verð valréttarins er lægra en 

gangverð en valréttarhafi  söluréttar nýtir hann ef verð valréttarins er lægra en gangverð. 

Tilgangur með gerð söluréttarsamninga er að jafnaði sá að veita valréttarhafa tryggingu 

fyrir því að hann verði ekki fyrir tjóni í tiltekinn tíma vegna kaupa á hlutabréfum eða öðrum 

undirliggjandi verðmætum þó að verð þeirra lækki.25 

                                                 

24 Jan Pedersen ofl: Skatteretten 3, bls 367. 
25 Aðalsteinn E Jónsson: Viðskipti með fjármálagerninga, bls. 87. 
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4.3.1 Ákvæði tsl. er varða söluréttarsamninga 

Engin sérákvæði er að finna í tsl. um söluréttarsamninga. Tekjur skv. 1. mgr. 7. gr. tsl. 

teljast hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til 

peningaverðs og að engu skiptir hvaðan þær stafa eða á hvaða formi þær séu. Í 1. tölul. A-

liðar 7. gr. tsl. kemur fram að til tekna teljist endurgjald fyrir vinnu, starf eða þjónustu, án 

tillits til viðmiðunar, sem innt eru af hendi fyrir annan aðila og að upptalning sú á tegundum 

greiðslna sé einungis í dæmaskyni og geti aldrei orðið tæmandi. Þar af leiðandi verða tekjur 

vegna söluréttarsamninga skilgreindar samkvæmt þessum almennu viðmiðum um tekjur 

en kaupréttarsamningar hafa hins vegar fengið sérstaka umfjöllun í tsl.  Þá getur B-liður 

13. gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt, einnig átt við hlunnindi 

vegna söluréttarsamninga. 

4.3.2 Dómar og úrskurðir vegna skattlagningar söluréttarsamninga 

Allmargir dómar og úrskurðir hafa fallið sem hafa skýrt stöðu söluréttarsamninga í 

skattalegu tilliti. Verður í næstu köflum fjallað um úrskurði, bindandi álit ríkisskattstjóra 

og dóma og rakin helstu álitaefni er varða skattlagningu tekna sem koma til vegna 

söluréttarsamninga. 

4.3.2.1 Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) 

Málsatvik voru með þeim hætti að B, ásamt fleiri starfsmönnum K, var gefinn kostur á að 

kaupa hluti í K á markaðsverði í árslok 2001. B keypti hlutabréfin og fékk til þess lán til 

þriggja ára frá K með föstum vöxtum og einni afborgun. Hlutabréfin voru veðsett vegna 

lánsins með handveðsyfirlýsingu. Samhliða þessum samningum gerði B samning við K 

um sölurétt B á hlutabréfunum en sem gagngjald fyrir söluréttinn gekkst B undir 

skuldbindingu þess efnis að hann mætti ekki selja hlutabréfin á næstu þremur árum og að 

söluréttur skyldi falla niður ef B segði upp störfum hjá K eða ef K segði B upp starfi vegna 

brota í starfi. Við þær aðstæður skyldi K eiga kauprétt að bréfunum á sama verði og B 

hafði keypt á að viðbættum fjármagnskostnaði en að frádregnum arðgreiðslum.  

Sölurétturinn var einungis nýtanlegur í 3 daga að þremur árum liðnum frá því að 

samningurinn var gerður en einnig var ákvæði um að sölurétturinn yrði virkur ef B yrði 

sagt upp störfum án sakar  eða ef B léti af störfum vegna veikinda eða varanlegs líkamlegs 

tjóns. Við þær aðstæður skyldi söluréttur vera virkur í eina viku frá starfslokadegi. Síðar 

keypti B fleiri hluti í K með sambærilegum hætti og að ofan var lýst.  

Af ofangreindu má vera ljóst að K tryggði B skaðleysi með söluréttinum vegna kaupa 

þess síðarnefnda á hlutabréfunum í K í þrjú ár. Í málinu kom fram að sölurétturinn var 
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aldrei nýttur og B seldi aldrei hlutabréf sín í K heldur brunnu þau inni og urðu verðlaus í 

bankahruninu haustið 2008. 

Ríkisskattstjóri hóf skoðun á ofangreindum gjörningum og sendi beiðni til K, þann 9. 

maí 2005, um afrit af kaupréttarsamningum, söluréttarsamningum og lánssamningum sem 

gerðir voru í tengslum við kaup- og söluréttarsamningana á árunum 2002, 2003 og 2004. 

Svar barst til ríkisskattstjóra þann 6 júní 2005. Þann 7. desember 2009 boðaði 

ríkisskattstjóri breytingu á gjaldstofnum vegna tekjuáranna 2005 og 2006 þannig að stofn 

breyttist frá því að vera ríflega 25 milljónir króna í það að verða tæplega 124 milljónir 

króna auk 25% álags vegna ársins 2005 og gjaldstofn yrði hækkaður úr ríflega 39 

milljónum í tæplega 242 milljónir króna auk 25% álags. Hinn 26. maí 2010 úrskurðaði 

síðan ríkisskattstjóri um fyrrgreindar breytingar á tekjuskattstofni B vegna áranna 2005 og 

2006 og ákvarðaði auk þess 25% álag á tekjuskattstofn. Úrskurðurinn fól í raun í sér að 

tekjuskattstofninn var hækkaður um ríflega 200 milljónir króna vegna meints hagnaðar af 

samningsfléttunni sem aldrei var innleystur. Vísaði ríkisskattstjóri til 1. mgr. 1. tölul. A-

liðar 7. gr. tsl. og 9. gr. tsl. þar sem um útfærslu á kauprétti hefði verið að ræða. Einnig 

vísaði ríkisskattstjóri til 2. mgr. B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og 

eignarskatt.  

Í máli þessu byggði ríkisskattstjóri á þeirri meginforsendu að samningar aðila hefðu 

ekki verið um venjuleg hlutabréfaviðskipti heldur nýtingu B á kauprétti 

(kaupréttarútfærslu) og að 57. gr. tsl. heimili skattyfirvöldum að hlutast til um 

skattlagningu hafi viðskipti verið færð í annan búning en raunverulegt innihald þeirra segði 

til um. Sölu- og kaupréttarsamningarnir hefðu með öðrum orðum verið útfærsla á kauprétti 

og að viðskiptin hefðu verið færð í annan búning en raunverulegt innihald segi til um. Hér 

hafi verið um að ræða fléttu samninga sem líkja megi til kaupréttar á lægra verði en 

gangverði. Með því að K tryggði skaðleysi B á gildistíma söluréttarins jafngilti það því að 

kaupréttur hafi orðið virkur þegar hagnýting söluréttarins varð möguleg. B hefði ekki haft 

neina áhættu af kaupunum á samningstímanum. Þá hafi einnig orðið ljóst hvert verðmæti 

samningafléttunnar hafi verið.  

B höfðaði mál og stefndi ríkinu fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur og krafðist þess að að 

úrskurður ríkisskattstjóra yrði felldur úr gildi og að viðurkennt yrði með dómi að framtöl 

hans hefðu verið rétt hvað ofangreind ágreiningsmál varðaði.  

Héraðsdómurinn fjallaði nokkuð um málsatvik og starfssamband og byggir niðurstöðu 

sína á að samningaflétturnar sem fjallað er um séu til komnar vegna starfssambands B við 

K.  Í dómi héraðsdóms segir m.a.:   
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Ekki verður fram hjá því litið að tilgangur fjármálagerninga þeirra sem gerðir voru var sá að 

þeir virkuðu sem kaupauki fyrir stefnanda en jafnframt því að hann eignaðist hlutina skyldi 

hann tryggður fyrir hugsanlegri verðlækkun þeirra. [...] Lítur dómari svo á að ákvæði 1. mgr. 

57. gr. eigi við hér og samkvæmt því verður fallist á það með stefnda að í framangreindum 

valréttarsamningum stefnanda og Kaupþings hafi falist yfirfærsla kaupréttar sams konar 

þeim er verða myndi með kaupréttarsamningi og beri því að telja mismuninn til skattskyldra 

tekna stefnanda samkvæmt tekjuhugtaki 1. mgr. 1. töluliðar A liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 

enda falla fjármálagerningar þessir í reynd undir 9. gr. laganna. 

Héraðsdómur tekur undir með ríkisskattstjóra og staðfestir skilning hans á 

samningunum, þ.e. að ákvæði 1. mgr. 57 gr. tsl. eigi hér við. Samningarnir hafi verið 

kaupréttarsamningar færðir í búning söluréttar, því eigi ákvæði 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. 

gr. tsl. við og þar sem um tekjur af kaupréttarsamningi sé að ræða skuli farið með þær skv. 

9. gr. tsl.   

B skaut málinu til Hæstaréttar þann 4. nóvember 2010 og krafðist hann m.a. þess að 

ógiltur yrði úrskurður ríkisskattstjóra sbr. það sem fyrr er rakið. Hæstiréttur leit málið allt 

öðrum augum en héraðsdómurinn og staðfesti að eignarhald á hinum keyptu hlutum hefði 

færst til B um leið og hann hafði greitt andvirði bréfanna. Breytti þá engu hvaða kvaðir 

væru á sölu hlutabréfanna. Hæstiréttur staðfesti þó þann skilning sem kom fram í 

hérðasdómi að söluréttarsamningarnir hefðu tryggt hann fyrir tapi en benti á að B hefði 

ekki haft annan fjárhagslegan ávinning af söluréttinum en þann að hafa ekki þurft að stofna 

til útgjalda til að tryggja sig á samsvarandi hátt fyrir hugsanlegri verðlækkun 

hlutabréfanna, svo sem með gerð afleiðusamnings við fjármálafyrirtæki. Að öllum atriðum 

virtum þótti Hæstarétti ljóst að umræddir samningar B við K banka hefðu ekki verið um 

kauprétt að hlutabréfum í þeirri dæmigerðu mynd að samið hafi verið um rétt starfsmanns 

til að kaupa tiltekinn fjölda hlutabréfa í félögunum að liðnum þremur árum fyrir 

markaðsverð, sem bréfin höfðu á samningsdegi, með því skilyrði að B gegndi áfram 

störfum á því tímabili. Þess í stað fólu samningar B við K um margt í sér spegilmynd slíks 

kaupréttarsamnings en Hæstiréttur tók fram að fram hjá því yrði ekki horft að endanlega 

niðurstaðan eftir þessum tveimur leiðum hefði í raun orðið nánast sú sama. 

Dómurinn fjallar um afmörkun tekna og rekur að samkvæmt 1. málsl. 7. gr. tsl. teljist 

til skattskyldra tekna hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður, sem skattaðila hlotnast 

og metin verða til peningaverðs en engu skiptir hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær 

eru. Eftir nánari fyrirmælum í 1. mgr. 1. tölul. A-liðar þessara lagagreina telst meðal annars 

til skattskyldra tekna í þessu sambandi endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða 

þjónustu sem innt er af hendi fyrir annan aðila.  
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Af áðurgreindu efni kaupsamninga B við K voru B veitt hlunnindi sem stóðu honum 

til boða sökum þess eins að hann var starfsmaður félaganna og að auki með því skilyrði að 

hann yrði það áfram um þriggja ára skeið. Með upphafsorðum 9. gr. tsl. hefur löggjafinn 

tekið af tvímæli um að tekjur í skilningi 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. geti meðal annars 

myndast með kaupum á hlutabréfum samkvæmt kauprétti. Í dómnum segir um þetta atriði:  

Eðli máls samkvæmt hlýtur að fara á sama veg um annars konar starfstengd kaup á 

hlutabréfum, eins og áfrýjandi gerði með samningunum 31. desember 2001 og 19. nóvember 

2003, og gerist þá ekki þörf á að beita 1. mgr. 57. gr. laga nr. 90/2003, sbr. áður 1. mgr. 58. 

gr. laga nr. 75/1981, til að fella hlunnindi áfrýjanda af þessum kaupum undir tekjur 

samkvæmt 1. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. beggja laga. Við afmörkun á því hver þau 

hlunnindi hafi nánar verið verður að gæta að því að við gerð samninganna áskotnuðust 

áfrýjanda ekki þegar í stað tekjur í þessum skilningi ef frá er talinn hagur hans af sölurétti, 

sem gerði hann eins settan og ef hann hefði á eigin kostnað gert afleiðusamning til að tryggja 

sig fyrir lækkun á gangverði hlutabréfanna, en í úrskurði ríkisskattstjóra 26. maí 2010 voru 

áfrýjanda ekki metnar tekjur vegna þessa og kemur þetta því ekki til frekari skoðunar í 

málinu. 

B hafði samkvæmt dómnum ekki þegar í stað aðrar tekjur af samningunum en 

söluréttinn, þ.e. tryggingu fyrir því að verð hlutabréfanna lækkuðu ekki. Þá tryggingu hefði 

B getað keypt með afleiðusamningi við banka. Úrskurður ríkisskattstjóra í málinu fjallaði 

ekki um þessar tekjur og því gat Hæstiréttur ekki fjallað um skattlagningu þeirra tekna.  

Síðan tekur dómurinn það upp hjá sjálfum sér að útskýra með eftirfarandi orðum 

hvernig samningarnir hefðu getað myndar tekjur hjá B:  

Eftir efni samninganna frá 31. desember 2001 og 19. nóvember 2003 gátu að öðru leyti ekki 

myndast tekjur hjá áfrýjanda í skilningi 1. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 

fyrr en annað af tvennu gerðist. Annars vegar hefði áfrýjandi getað neytt söluréttar 

samkvæmt samningunum og haft af því hagnað, sem svaraði til mismunar á söluverði og 

markaðsverði hlutabréfanna á þeim tíma að viðbættri umsaminni uppbót ásamt álagi. Hins 

vegar gat áfrýjandi losnað undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns með því að starfa 

áfram hjá honum um þriggja ára skeið eftir gerð hvors samnings og hlotið að launum fyrir 

það tekjur, sem svöruðu til mismunar á markaðsverði hlutabréfanna og því verði, sem 

kaupréttarins hefði ella verið neytt fyrir. 

Tekjur geta myndast samkvæmt dómnum þegar söluréttur er nýttur. Í dæmaskyni má 

segja að A kaupi hlutabréf á 100 kr. og kostnaður hans af lántöku sé 10 kr. Söluréttarverðið 

er því 110 kr. Nú fellur markaðsverð hlutbréfanna og þegar A nýtir söluréttinn er 

markaðsverð að viðbættu álagi og þóknun 80 kr. Tekjur A af söluréttinum verða því 30 kr. 

 

 

Kaupverð Kostnaður Söluréttar Markaðsverð Tekjur 

hlutabréfa v lántöku verð hlutabréfa + af sölurétti

álag og þókn.

100 10 110 80 30
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Dæmi um það hvernig tekjur verða til við nýtingu söluréttar. 

 

Tekjur geta einnig myndast hjá starfsmanni með því að hann losni undan viðjum 

kaupréttar vinnuveitanda síns og hafi af því tekjur sem svari til mismunar á kaupréttarverði 

vinnuveitandans og markaðsverði. Sem dæmi má taka ef A kaupir hlutabréf í B, 

vinnuveitanda sínum, á 100 kr. Hann tekur lán til kaupanna og eru vextir lánsins til þess 

tíma er hann má nýta söluréttinn 10 kr. Hann fær sölurétt sem hann getur nýtt eftir tiltekin 

tíma og hljóðar sölurétturinn upp á kaupverð að viðbættum vöxtum á tímabilinu eða 

samtals 110 kr. Við tilteknar aðstæður á vinnuveitandinn kauprétt á hlutabréfunum og 

svarar kaupréttarverð til sama verðs, kaupverðs A á hlutabréfunum að viðbættum vöxtum 

eða samtals 110 kr. Nú gerist það að hlutabréfin í A hafa hækkað á þeim tíma sem áskilið 

er að A starfi hjá B og þegar A hefur rétt til að nýta söluréttinn er hagstæðara fyrir hann að 

láta söluréttarsamninginn renna út og þar með kauprétt vinnuveitanda einnig. Daginn sem 

hann losnar undan viðjum kaupréttar er markaðsverð hlutabréfanna 200. Tekjur hans af 

því að losna undan viðjum kaupréttar B eru því 90 kr. 

 

 
Dæmi um tekjur A af því að losna undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns, B. 

 

Eins og fram kom nýtti B aldrei sölurétt sinn á hendur K. Í úrskurði ríkisskattstjóra sem 

til umfjöllunar var í þessu máli voru breytingarnar sem gerðar voru á tekjuskattstofni reistar 

á þeirri meginforsendu að tilvist þessa söluréttar hafi valdið því að hlutabréfakaup 

áfrýjanda af K. hafi í raun ekki orðið endanleg fyrr en við lok tímabilsins sem áfrýjandi 

mátti neyta hans. Yrði því að telja honum til tekna mismuninn á markaðsverði 

hlutabréfanna á því tímamarki og umsömdu kaupverði. Þessu hafnaði Hæstiréttur og kom 

fram með þá skilgreiningu að samningar, eins og þeir sem hér um ræðir, geti leitt til þess 

að ávinningur söluréttarhafa af því að losna undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns 

verði skattskyldar tekjur sem mismunur á kaupréttarverði vinnuveitanda og gangverði 

viðkomandi hlutabréfa. Hér var ekki um kaupréttarútfærslu að ræða að mati Hæstaréttar 

heldur var um sölurétt að ræða og tók rétturinn mið af því við ákvörðun um þær tekjur sem 

B gæti hafa öðlast vegna þeirra. Orðrétt sagði í niðurlagi dómsins:  

Kaupverð Kostnaður Söluréttar Kaupréttarverð Markaðsverð Tekjur við 

hlutabréfa v lántöku verð vinnuveitanda hlutabréfa að losna undan

viðjum kaupréttar

100 10 110 110 200 90
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Hvorki var í úrskurði ríkisskattstjóra né hefur stefndi í málatilbúnaði sínum fyrir dómi byggt 

á því að önnur atriði, sem að framan greinir, gætu staðið til þeirra breytinga á gjöldum 

áfrýjanda, sem ákveðnar voru í úrskurðinum, og verður dómur því ekki felldur á málið á 

öðrum grundvelli sbr. 2. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 163. gr. laga nr. 91/1991. 

Dómari má ekki byggja niðurstöðu sína á málsástæðu eða mótmælum sem hefðu mátt 

koma fram en gerðu það ekki við meðferð máls.26 

Var því aðalkrafa B tekin til greina á þann hátt að felldur var úr gildi úrskurður 

ríkisskattstjóra frá 26. maí 2010. Dómurinn taldi hins vegar ekki vera skilyrði til að verða 

við þeirri kröfu B sem lýtur að viðurkenningu á réttmæti þeirra gjaldstofna til álagningar 

tekjuskatts, útsvars og fjármagnstekjuskatts sem tilgreindir voru í skattframtölum hans 

fyrir gjaldárin 2005 og 2006. Niðurstaða dómsins kallar á skoðun á því hvernig farið yrði 

með tekjur af söluréttarsamningi þar sem kaupréttur veitanda söluréttarins væri ekki til 

staðar.  

4.3.2.2 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 372/2013 

Í kjölfar Hrd. 31. mars 2011 (626/2010), beindi ríkisskattstjóri því til B, með bréfi dags. 

26. október 2011, að hann gerði grein fyrir tekjum vegna starfstengdra hlunninda sem 

honum höfðu hlotnast vegna starfs síns frá nóvember 2003 til loka desember 2005. Vísaði 

ríkisskattstjóri til þess að með fyrrgreindum dómi hefði Hæstiréttur ekki fallist á kröfu B 

um að skattstofnar hefðu verið rétt tilgreindir í skattframtölum áranna 2005 og 2006. 

Samkvæmt dómnum skyldu skattskyldar tekjur B gjaldaárið 2006 vegna 

hlutabréfaviðskipta skilgreindar sem mismunur á markaðsverði hlutabréfanna og 

kaupréttarverði vinnuveitanda B þegar kaupréttur vinnuveitandans féll niður og B losnaði 

úr viðjum kaupréttarins. Ríkisskattstjóra hefðu ekki borist leiðréttingar á framtali B og var 

því óskað eftir þeim leiðréttingum sem dómurinn vísaði til. B svaraði því til að 

ríkisskattstjóri hefði í framhaldi af niðurstöðu dómsins gert breytingar á opinberum 

gjöldum sínum og hafnaði afturköllun þeirrar ákvörðunar. 

Með bréfi til kæranda, dags. 17. nóvember 2011, boðaði ríkisskattstjóri B 

endurákvörðun opinberra gjalda gjaldaárið 2006 vegna viðskiptanna sem áttu sér stað í 

nóvember 2003. Ríkisskattstjóri byggði á því að með samningi B við vinnuveitanda sinn 

um kaup á hlutabréfum með ákvæðum um sölurétt B og skilyrtan kauprétt vinnuveitandans 

                                                 

26 2. mgr. 111. gr. laga nr. 91/1991 hljóðar svo: „Dómari má ekki byggja niðurstöðu sína á málsástæðu 

eða mótmælum sem hefðu mátt koma fram en gerðu það ekki við meðferð máls.“ 1. mgr. 163. gr. sömu 

laga hljóðar svo: „Dómar Hæstaréttar skulu byggðir á því sem hefur komið fram í máli og er sannað 

eða viðurkennt. Ákvæði 111. gr. gilda um dóma Hæstaréttar.“ 
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hefðu B hlotnast starfstengd hlunnindi sem ákvarða bæri sem mismun á markaðsverði 

hlutabréfanna og kaupréttarverði vinnuveitandans á þeim tímapunkti þegar kaupréttur féll 

úr gildi þann 30. desember 2005. Ríkisskattstjóri taldi að skattleggja bæri umrædd 

hlunnindi á grundvelli 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. sbr. 9. gr. sömu laga, sbr. B-lið 13. 

gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt. Vísaði ríkisskattstjóri til 

forsendna í Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) og Hrd. 13. október 2011 (241/2010).  

B kærði úrskurð ríkisskattstjóra til YSKN og krafðis þess m.a. að úrskurður 

ríkisskattstjóra um endurákvörðun yrði felld úr gildi. Vísaði B til þess að forsendur 

úrskurðarins hefðu verið rangar og stönguðust á við niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 31. mars 

2011 (626/2010) á þann hátt að telja beri mismun á markaðsverði og því kaupréttarverði 

sem veitandi söluréttarins getur nýtt sér sem skattskyldar tekjur. Rökstuddi B þetta með 

því að segja að: 

hugleiðingar um að skattleggja þá kvöð sem áskilin hafi verið af vinnuveitanda samkvæmt 

söluréttarsamningnum, þ.e. að hann skyldi njóta kaupréttar á hlutabréfunum við tilteknar 

aðstæður, leiði einnig til þeirrar þversagnarkenndu niðurstöðu að ef eingöngu hefði verið 

veittur söluréttur, en ekki áskilinn kaupréttur af hálfu vinnuveitanda með þeirri kvöð sem 

því fylgdi fyrir kæranda, þá hefði það ekki getað haft neinar tekjur í för með sér fyrir 

kæranda, þar sem hann hefði þá eðli máls samkvæmt ekki losnað undan viðjum kaupréttar. 

B byggði mál sitt einnig á því að hann hefði aldrei haft neinar tekjur eða annan ávinning 

af söluréttinum, hann hefði aldrei selt né innleyst hlutabréfin og þar af leiðandi ekki haft 

tekjur af þeim að undanskildum arðstekjum. Þá taldi B ekki ljóst hvað ríkisskattstjóri hefði 

átt við með því að hlunnindi eða tekjur B hafi „raungerst“ við það að losna undan viðjum 

kaupréttar. Annað hvort njóti menn tekna eða ekki en í 7. gr. laga nr. 90/2003 sé hvergi 

minnst á „raungerðar“ eða „óraungerðar“ tekjur. Vísaði hann einnig til 2. mgr. 59. gr. tsl. 

um að óvissar tekjur myndi ekki skattstofn.  

YSKN fjallaði um fyrrgreinda dóma Hæstaréttar og taldi að skilja bæri þá á þann veg 

að söluréttur sem vinnuveitandi veitir starfsmanni við hlutabréfakaup í tengslum við 

starfssamband aðila geti leitt til skattskyldu hjá launamanninum, annað hvort eða bæði við 

veitingu söluréttar vegna verðmætis þeirrar tryggingar sem starfsmanni er veitt gegn 

lækkun á gangverði hlutabréfanna og/eða við nýtingu starfsmanns á fengnum sölurétti 

vegna hagnaðar sem svari til mismunar á söluréttarverði og gangverði á þeim tíma. YSKN 

taldi að jafnframt yrði að skilja forsendur dómanna á þann hátt að með þeim hafi 

Hæstiréttur tekið af skarið með það að aflétting kvaðar sem starfsmaður hefur gengist undir 

í tengslum við hlutabréfakaup þar sem hluti samkomulagsins felst í því að starfsmaður 

vinni í ákveðinn tíma hjá vinnuveitanda geti með sjálfstæðum hætti talist skattskyldur 
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ávinningur hjá starfsmanni. YSKN taldi að ummæli Hæstaréttar í fyrrgreindum dómum 

hefðu verið í beinu samhengi við úrlausnarefni dómanna. Síðan segir orðrétt í úrskurði 

nefndarinnar:  

Fyrir liggur að í desember 2005 sammæltust kærandi og vinnuveitandi hans um niðurfellingu 

ákvæða í samningi þeirra frá 19. nóvember 2003 um sölurétt kæranda og kauprétt 

vinnuveitanda kæranda, en deilt er um hvort þessar breytingar á samningnum hafi komið til 

framkvæmda 1. eða 30. desember 2005. Hvað sem því líður verður ekki litið fram hjá því að 

með þessum hætti losnaði kærandi úr þeim viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns sem hann 

hafði undirgengist með greindu kaupréttarákvæði. Voru atvik með sama hætti í máli nr. 

241/2010, sem lauk með dómi Hæstaréttar frá 13. október 2011, og í máli kæranda, sem lauk 

með dómi réttarins hinn 31. mars 2011 (mál nr. 626/2010). Áréttað skal að í dómum þessum 

eru atvik þau, sem ráða skattskyldu, fortakslaust tilgreind, auk þess sem afmörkun umræddra 

hlunninda er útfærð til hlítar með tilliti til ákvörðunar á verðmæti viðkomandi hlunninda. Á 

þeim grundvelli sem hér hefur verið rakið verður að telja að ríkisskattstjóra hafi verið rétt að 

telja til tekna kæranda gjaldárið 2006 þann ávinning sem hann naut með því að kaupréttur 

vinnuveitanda kæranda féll niður í desember 2005. 

Aðalkröfu kæranda um að endurákvörðun ríkisskattstjóra yrði felld úr gildi var því 

hafnað. 

Í þessu máli var tekist á um það hvort mismunur á því kaupréttarverði sem 

vinnuveitandi fellur frá að neyta og markaðsverð séu skattskyldar tekjur. YSKN telur svo 

vera. Breytir þá engu hvort hlutabréf eru seld eða ekki, mismunurinn telst til tekna skv. 

þessum úrskurði.  

YSKN var ekki einhuga um þessa afstöðu og skilaði minnihluti nefndarmanna 

sératkvæði. Minnihlutinn taldi að fallast mætti á það með ríkisskattstjóra að það gætu falist 

skattskyld hlunnindi fyrir valréttarhafa í afléttingu kaupréttar valréttarveitanda. Hins vegar 

féllst minnihlutinn ekki á þá aðferð ríkisskattstjóra að fjárhæð hlunnindanna skyldi 

ákvörðuð sem mismunur á markaðsverði á þeim tíma sem kauprétturinn féll niður og 

kostnaðarverðs hlutabréfanna að teknu tilliti til greiddrar þóknunar og fjármagnskostnaðar. 

Minnihlutinn taldi einnig að þar sem ríkisskattstjóri hefði gengið út frá því að kærandi 

hefði eignast hlutabréfin við kaupin þann 19. nóvember 2003 og að því athuguðu gætið 

það varla samrýmst þeirri meginreglu íslensks skattaréttar sem lengstum hafði verið orðuð 

í skattalögum, sbr. einnig 1. tölul. 20. gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og 

eignarskatt, að til skattskyldra tekna skuli ekki telja þann eignarauka sem stafi af því að 

fjármunir skattgreiðenda hækki í verði. Taldi minnihlutinn þar með ekki standa örugga 

heimild til skattlagningarinnar og því bæri að taka aðalkröfu kæranda til greina.  

Þetta eru athyglisverð ummæli, ekki síst í ljósi þeirrar leiðbeiningar sem Hæstiréttur 

setti fram í máli 626/2010 um það við hvaða aðstæður söluréttarsamningur þar sem 
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veitandi valréttarins hefur kauprétt getur myndað skattskyldar tekjur hjá valréttarhafa.27 

Skattalögum skal skipað með lögum skv. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og engan skatt 

má leggja á eða breyta nema að heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar atvik máls 

áttu sér stað.28 Dómstólar hafa fjallað um að skattalög þurfið að vera skýr og ótvíræð.29 

Taka má undir það sjónarmið minnihluta að heimildin til skattlagningarinnar sé ekki 

nægilega sterk, skattalög þurfa að vera ótvíræð og ítarleg og löggjafanum ber skylda til að 

bæta úr óskýrleika í skattalögum.30 Meginreglan er sú að skattalög beri að túlka þröngt 

enda friðhelgi eignarréttarins og krafan um skýra lagaheimild til skattlagningar bundin í 

stjórnarskrá31 sbr 40. og 77. gr. um skattamál og nr. 72.32  

4.3.2.3 Hrd. 13. október 2011 (241/2010) og úrskurður yfirskattanefndar 27. maí 2009 

(117/2009) 

Málsatvik voru með þeim hætti að Þ keypti hlutabréf í félaginu sem hann vann hjá, S, á 

árinu 2003. Gengi kaupanna var 3,15 kr. á hlut. Hann tók lán fyrir kaupunum hjá banka og 

voru hlutabréfin veðsett bankanum. Á sama tíma gerði hann söluréttarsamning við 

vinnuveitanda sinn. Sölurétturinn var til tveggja ára og tryggði sölurétturinn Þ skaðleysi af 

kaupunum á þeim tíma. Kvöð var í söluréttarsamningnum um að Þ mætti ekki selja 

hlutabréfin innan þessara tveggja ára. Á sama tíma gerðu Þ og vinnuveitandi hans samning 

                                                 

27 Í dómi Hæstaréttar frá 31. mars 2011, í máli nr. 626/2010 kom m.a .fram að: „Eftir efni samninganna 

frá 31. desember 2001 og 19. nóvember 2003 gátu að öðru leyti ekki myndast tekjur hjá áfrýjanda í 

skilningi 1. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 fyrr en annað af tvennu gerðist. Annars 

vegar hefði áfrýjandi getað neytt söluréttar samkvæmt samningunum og haft af því hagnað, sem svaraði 

til mismunar á söluverði og markaðsverði hlutabréfanna á þeim tíma að viðbættri umsaminni uppbót 

ásamt álagi. Hins vegar gat áfrýjandi losnað undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns með því að 

starfa áfram hjá honum um þriggja ára skeið eftir gerð hvors samnings og hlotið að launum fyrir það 

tekjur, sem svöruðu til mismunar á markaðsverði hlutabréfanna og því verði, sem kaupréttarins hefði 

ella verið neytt fyrir.“ 
28 77. gr. laga nr. 33/1944, Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, hljóðar svo: „Skattamálum skal skipað með 

lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema 

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

sem ráða skattskyldu.“ Upphafsmálsliður 44. gr. hljóðar svo: „Engan skatt má á leggja né breyta né af 

taka nema með lögum.“ 
29 Í dómi Bæjardóms Reykjavíkur sem Hæstiréttur staðfesti, Hrd. 1994, bls. 1531 (489/1991), segir m.a.: 

„Samkvæmt 1. málslið 40. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 má engan skatt á leggja né 

breyta né af taka nema með lögum. Skattalög eru íþyngjandi fyrir borgarana. Með hliðsjón af þessu 

hefur almennt verið talið nauðsynlegt, að skattalög væru ótvíræð svo og ítarleg eftir því, sem nauðsyn 

kann að reynast. Beri löggjafanum skylda til að bæta úr óskýrleika í skattalögum, en bera af því hallann 

ella. Verður því vafi að öllu jöfnu að skýrast skattþegni til ívilnunar.“ 
30 Helgi V. Jónsson: „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“, bls. 322-324. 
31 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 170.  
32 Upphafsmálsliður 40. gr stjórnarskrárinnar hljóðar svo: „Engan skatt má á leggja né breyta né af taka 

nema með lögum.“ 77. gr. hljóðar svo: „Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum 

ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. Enginn skattur verður lagður á 

nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.“ 1. mgr. 72. 

gr. hljóðar svo: „Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.“ 
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um kauprétt vinnuveitanda að umræddum hlutabréfum við tilteknar aðstæður, m.a. ef Þ léti 

af störfum hjá S innan samningstímans. Á árinu 2004 varð að samkomulagi með Þ og 

vinnuveitanda hans að umrædd kvöð um tveggja ára eignarhald skyldi falla niður og á sama 

tíma féll niður kaupréttur vinnuveitanda hans, S. Í kjölfar þess seldi Þ hlutabréfin á genginu 

6,55 kr. á hlut og hafði af þessum gjörningi hagnað uppá 47.600.000 kr. Hann færði þann 

hagnað í skattskilum sínum sem fjármagnstekjur sbr. C-lið 7. gr. tsl. Hann nýtti því aldrei 

söluréttinn en losnaði undan viðjum hans nokkru áður en upphaflega hafði verið gert ráð 

fyrir. 

Eftir nokkur bréfaskipti ríkisskattstjóra, Þ og bankans boðaði ríkisskattstjóri 

endurákvörðun opinberra gjalda Þ gjaldaárið 2005 vegna fyrrgreinds hagnaðar en 

ríkisskattstjóri taldi að um hefði verið að ræða tekjur sbr. 1. mgr. 1. tölul.  A-liðar 7. gr. tsl. 

og B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963, um tekjuskatt og eignarskatt, auk  9. gr. tsl. þar 

sem um hefði verið að ræða starfstengd hlunnindi í formi kaupréttar en ekki 

fjármagnstekjur samkvæmt C-lið 7. gr., eins og Þ hafði fært í framtal sitt. Ríkisskattstjóri 

byggði á þeim rökum að um starfstengdar greiðslur hefði verið að ræða og í raun hefði 

verið um að ræða ákveðna útfærslu á kauprétti. Ríkisskattstjóri taldi að viðskipti aðila 

hefðu verið færð í annan búning en raunverulegt innihald þeirra segði til um og vísaði til 

1. mgr. 57. gr. tsl. þar sem engin raunveruleg kaup hefðu átt sér stað fyrr en sölurétturinn 

var felldur úr gildi og áhættan af eignarhaldi hlutabréfanna hefði flust til Þ. Samningarnir 

allir hefðu þann tilgang að gefa Þ kost á að eignast hlutabréf í félaginu á undirverði yrði 

þróun á verði hlutabréfanna honum hagstæð á tímabilinu. Ef verðþróun yrði hins vegar 

óhagstæð væri honum gert kleift að ganga frá samningunum eins og þeir hefðu aldrei verið 

gerðir. Þess vegna leit ríkisskattstjóri svo á að enginn grundvallarmunur hefði verið á þeim 

samningum sem um ræddi og hefðbundnum kaupréttarsamningum. Ríkisskattstjóri hélt því 

fram að Þ hefði aldrei haft neina áhættu af kaupum á hlutabréfunum fyrr en við riftun 

söluréttarsamninsins. Þannig hefði riftun söluréttarsamninsins verið hliðstæð nýtingu 

kaupréttar. Á þeim degi sem söluréttarsamningi var rift fékk Þ að kaupa hlutabréfin á 

genginu 3,15 kr. á hlut á sama tíma og gangverð bréfanna var 6,55 kr. á hlut. Hagnaðinn 

af þessum mismun bæri því að telja til tekna skv. A-lið 7. gr. tsl. en ekki C-lið, eins og Þ 

hafði gert.  

Þ undi ekki úrskurði ríkisskattstjóra og kærði hann til YSKN. Nefndin féllst á þann 

skilning Þ að 9. gr. tsl. tæki ekki til starfstengdra hlunninda manns sem fólgin væru í rétti 

til að selja hlutabréf. Um ákvörðun tekna manns af slíkum sölurétti sem hann hefur öðlast 

vegna starfa sinna fyrir annan aðila færi því eftir almennum reglum tsl. sbr. 1. mgr. 1. tölul. 
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A-liðar 7. gr. tsl. og 2. mgr. B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963. YSKN tók fram að 

ekki yrði leyst úr álitaefnum varðandi skattlagningu starfstengdra hlunninda vegna 

söluréttar að hlutabréfum enda byggði ákvörðun  ríkisskattstjóra ekki á þeim forsendum. 

Hann byggði á þeim forsendum að þeir samningar sem um ræðir hefðu falið í sér kauprétt 

á þeim degi sem fallið var frá söluréttinum.  

YSKN sagði það blasa við að vinnuveitandi Þ hefði í raun borið alla ábyrgð á 

endurgreiðslu lánsins sem tekið var við kaupin á hlutabréfunum og að áhættan á lækkun 

hlutabréfanna var alfarið hjá vinnuveitanda Þ. YSKN féllst á það með ríkisskattstjóra að 

þrátt fyrir að Þ hefði verið kaupandi hlutabréfanna að nafninu til og skuldari láns vegna 

þess hafi fjárhagsleg ábyrgð og áhætta Þ af viðskiptunum í raun verið hverfandi. YSKN 

taldi að þegar litið væri til þeirra ráðstafana og þær virtar í heild sinni hefði túlkun 

ríkisskattstjóra verið rétt og að samkomlag Þ og vinnuveitanda hans hafi í raun falið í sér 

nýtingu á kauprétti. Fallist var á að um tekjur í skilningi 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. 

sbr. og  9. gr. tsl.  

Í kjölfar þessa úrskurðar höfðaði Þ mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Krafðist hann 

þess að úrskurði YSKN og ríkisskattstjóra yrði hrundið og að viðurkennt yrði að rétt hefði 

verið af Þ að færa umræddar tekjur sem fjármagnstekjur á framtali vegna gjaldaársins 2005.  

Héraðsdómur félst á það sjónarmið ríkisskattstjóra og YSKN að þrátt fyrir að Þ hefði að 

nafninu til verið kaupandi umræddra hlutabréfa í félaginu á árinu 2003 og skuldari láns 

sem tekið var í tengslum við þau hafi fjárhagsleg ábyrgð og áhætta Þ af viðskiptum þessum 

í raun verið hverfandi. Ágreiningslaust væri að hlutabréfakaupin voru tilkomin vegna 

starfa Þ fyrir félagið.  Héraðsdómur tók fram að  söluréttarsamningar hefðu verið nýlunda 

á árinu 2003 og að engin sérákvæði hefðu verið leidd í lög um skattalega meðferð þeirra. 

Aftur á móti hafði verið leitt í lög sérákvæði um skattalega meðferð kaupréttarsamninga, 

9. gr. tsl. og var þar kveðið á um að mismunur á kaupum á hlutabréfum samkvæmt slíkum 

samningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur skyldi skattlagður sem 

launatekjur. Dómurinn tók svo undir með ríkisskattstjóra og YSKN um að líta skyldi svo 

á að söluréttarsamningurinn og tengdir samningar hefðu í skattalegu tilliti falið í sér 

nýtingu stefnanda á kauprétti að umræddum hlutabréfum í félaginu sem hann öðlaðist í 

raun á árinu 2003 á tilgreindu gengi, sbr. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. og 9. gr. tsl. Í 

samræmi við það hefði Þ borið að telja fram til skattskyldra launatekna í skattframtali árið 

2005 mismun á því kaupverði hlutabréfanna og gangverði bréfanna þegar kaupréttur var 

nýttur hinn 18. júní 2004 enda varð þá ljóst hvern hagnað Þ hefði haft af kaupréttinum. 
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Þ skaut málinu til Hæstaréttar og krafðist ógildingar á úrskurðum ríkisskattstjóra og YSKN 

og að viðurkennt yrði að framtal hans vegna gjaldaársins 2005 hefði verið rétt.  

Hæstiréttur taldi ljóst að eignarréttur að hlutabréfum þeim sem samningurinn frá 13. 

mars 2003 tók til hefði færst til áfrýjanda á samningsdegi enda hefði hann þann dag greitt 

kaupverðið. Þær staðreyndir að Þ gerði sama dag samning við vinnuveitanda sinn um 

sölurétt að sömu hlutabréfum og að handveð lánveitanda í  hlutabréfunum og til nýtingar 

þess söluréttar breyttu engu um að kaupin voru fullnuð með undirritun kaupsamningsins 

og greiðslu kaupverðsins. 

Hæstiréttur taldi að í samningi Þ og vinnuveitanda hans, dags. 13. mars 2003, væru 

ákvæði um þrjú atriði sem ráðist gætu af nánari atvikum á næstu þremur árum. Í fyrsta lagi 

var um að ræða heimild Þ til þess að neyta að þeim tíma liðnum réttar til að selja 

vinnuveitanda sínum aftur hlutabréfin fyrir verð sem svaraði upphaflegu kaupverði að 

viðbættum fjármagnskostnaði af láni sem hann hafði tekið til kaupanna en frádregnum 

útgreiddum arði af hlutabréfunum. Í öðru lagi var mælt fyrir um heimild vinnuveitandans 

til að kaupa hlutabréfin af Þ á því verði sem hann greiddi upphaflega fyrir þau að 

viðbættum fjármagnskostnaði hans af láni vegna kaupanna en að frádregnum mótteknum 

arði en þessi kaupréttur gat m.a. orðið virkur léti Þ af störfum hjá félaginu. Í þriðja lagi 

gekkst Þ undir þá kvöð að selja ekki hlutabréfin á þessu tímabili. Að þessum atriðum 

virtum taldi Hæstiréttur ljóst að ekki hefði verið um kauprétt að ræða í þeirri dæmigerðu 

mynd þar sem samið hefði verið við starfsmann um rétt hans til að kaupa hlutabréf í félagi 

að tveimur árum liðnum á markaðsverði sem bréfin höfðu á samningsdegi, gegn því að 

starfsmaður gegndi áfram störfum á samningstímanum. Taldi rétturinn hins vegar að 

samningar þessa máls væru að mörgu leyti spegilmynd hefðbundins kaupréttarsamnings 

og að endanleg niðurstaða þannig kaupréttarsamnings og söluréttarsamningur þessa máls 

yrði nánast sú sama. Vísaði dómurinn til Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) sem fordæmis í 

þessu máli um skattalegar afleiðingar þessa samnings.  

Hæstiréttur taldi að efni samnings Þ og vinnuveitanda hans, dags. 13. mars 2003, væri 

þannig að enginn vafi gæti leikið á því að með honum voru honum veitt hlunnindi sem 

stóðu honum til boða vegna þess eins að hann var starfsmaður félagsins og að auki með 

því skilyrði að hann yrði það áfram um tveggja ára skeið. Þau hlunnindi sem hann hefði 

notið vegna samningsins væru tekjur sem skattskyldar væru samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. A-

liðar 7. gr. tsl. Með gerð samkomulags Þ við vinnuveitanda sinn, dags. 18. júní 2004, um 

niðurfellingu söluréttar og kvaðar um lágmarkseignarhaldstíma og kaupréttar S hefði Þ 

losnað undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns og hefði þannig notið, til viðbótar 
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almennum launatekjum, ávinnings af störfum sínum í hans þágu sem svaraði til hækkunar 

á verði hlutabréfanna frá upphaflegu kaupverði þeirra, sbr. 9. gr. tsl. Hér er Hæstiréttur að 

segja að við þessar aðstæður gildi 9. gr. tsl. og þar með að um kauprétt hafi verið að ræða 

en í greininni kemur fram að tekjur skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. vegna kaupa manns á 

hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila, sbr. 

þó 10. gr., skulu ákveðnar eins og kveðið er á um í þessari grein. Til skattskyldra tekna 

telst mismunur á kaupverði samkvæmt kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar 

kaupréttur er nýttur. Í niðurlagi dómsins segir orðrétt:  

Hlutabréf í Fjárfestingarfélaginu Straumi hf. hækkuðu í verði á eignarhaldstíma áfrýjanda. 

Hann nýtti sér aldrei þann sölurétt sem honum var veittur með samningnum 13. mars 2003 

og myndaði sá réttur ekki tekjur honum til handa. Í úrskurði ríkisskattstjóra 29. október 2007 

og úrskurði yfirskattanefndar 27. maí 2009 voru þær breytingar sem gerðar voru á 

skattstofnum áfrýjanda reistar á þeirri meginforsendu að tilvist þessa söluréttar hafi valdið 

því að kaup áfrýjanda á hlutabréfum í Fjárfestingarfélaginu Straumi hf. hafi ekki orðið 

endanleg fyrr en við gerð samkomulagsins 18. júní 2004 um niðurfellingu 

söluréttarsamningsins. Sú forsenda fær ekki staðist. Hvorki var í nefndum úrskurðum né í 

málatilbúnaði stefnda fyrir dómi byggt á því að önnur atriði, sem að framan greinir, gætu 

staðið til þeirra breytinga á gjöldum áfrýjanda, sem ákveðnar voru í úrskurðunum, og verður 

dómur því ekki felldur á málið á öðrum grundvelli, sbr. 2. mgr. 111. gr. og 2. mgr. 163. gr. 

laga nr. 91/1991. Vegna þessa verður að taka aðalkröfu áfrýjanda til greina á þann hátt að 

felldur verður úr gildi úrskurður ríkisskattstjóra 29. október 2007 og úrskurður 

yfirskattanefndar 27. maí 2009 og stefnda gert að endurgreiða áfrýjanda 15.399.602 krónur 

með vöxtum eins og í dómsorði greinir. Á hinn bóginn eru ekki efni til að verða við kröfu 

áfrýjanda um viðurkenningu á réttmæti framtals hans gjaldárið 2005. 

Í þessu máli byggði ríkisskattstjóri á því að um sýndargerninga hefði verið að ræða, Þ 

hefði ekki borið neina áhættu af kaupunum og þau hefðu í raun ekki orðið fyrr en við gerð 

samnings um niðurfellingu söluréttarsamninsins. Því hefðu samningar Þ og vinnuveitanda 

hans í raun verið útfærsla á kauprétti. Hæstiréttur tók ekki undir þau sjónarmið. Hér var 

því ekki látið reyna á það hvernig fara skuli með tekjur vegna söluréttarsamnings heldur 

kaupréttarútfærslu. Hins vegar segir dómurinn að Þ hafi með því að losna undan viðjum 

kaupréttar vinnuveitanda hlotnast tekjur sem fara skuli með í samræmi við 9. gr. tsl. án 

þess að geta notað þau rök, vegna þess að ekki var á þeim byggt í málinu.  

4.3.2.4 Bindandi álit ríkisskattstjóra nr. 5/10 frá 19. maí 2010 

Í málinu var um það að ræða að stjórnendum í félaginu A hf. voru boðnir til kaups hlutir í 

félaginu á markaðsverði og stóð þeim til boða fjármögnun á kaupunum hjá R banka hf. 

fyrir milligöngu félagsins. Samhliða kaupunum voru gerðir söluréttarsamningar milli A hf. 

og viðkomandi kaupanda sem voru bæði einstaklingar og lögaðilar. Skv. 

söluréttarsamningunum skuldbatt A hf. sig til að kaupa til baka hin keyptu hlutabréf, 
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kaupanda að skaðlausu, að uppfylltum skilyrðum söluréttarsamninganna. Sölurétturinn var 

veittur án endurgjalds. Í máli því sem hér um ræðir hafði verið gerður kaupréttar- og 

söluréttarsamningur við félag í eigu eins stjórnanda hjá A hf. 

Þegar álitsins var óskað lá fyrir að flestir söluréttarhafar íhuguðu að nýta sölurétt sinn. 

Því var leitað bindandi álits ríkisskattstjóra til þess að fá staðfestingu á því að sá skilningur 

félagsins, að nýting söluréttar einkahlutafélags í eigu stjórnanda A hf. á þeim hlutabréfum 

sem fjármögnuð voru með lánsfé feli ekki í sér skattskyldar tekjur í hendi stjórnandans sem 

félaginu A hf. beri að halda eftir af og standa skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, sé réttur.  

Að mati ríkisskattstjóra var hér er um sambærilega gjörninga að ræða og fjallað var um í 

úrskurði YSKN 27. maí 2009 (117/2009), að því undanskildu að kaupin á hlutabréfunum, 

fjármögnun þeirra og sölurétturinn var í höndum einkahlutafélags í eigu stjórnenda A hf. Í 

álitinu kemur fram að ríkisskattstjóri líti svo á að ekki skipti máli hvort félagi í eigu 

stjórnandans sé skákað inn í samband launþega og vinnuveitanda sem aðnjótanda 

umræddra hlunninda. Vísaði ríkisskattstjóri til Hrd. 6. nóvember 2008 (54/2008) sem 

fjallað er um hér að framan en í dómnum sagði orðrétt um þetta atriði: 

Er þá jafnframt til þess litið að samkvæmt tilvitnuðu ákvæði 7. gr. laga nr. 75/1981 skiptir 

ekki máli þótt stefnandi hafi kosið að ráðstafa þeim verðmætum til erlends félags, svo 

framarlega sem þau verðmæti voru starfstengdar tekjur stefnanda. 

Ríkisskattstjóri taldi ýmislegt til sem styður það að samningar aðila séu til komnir 

vegna starfssambands og hljóti því að vera hlunnindi í skilningi 7. gr. tsl. Meðal annars var 

ákvæði í samningum aðila þess efnis að A hf. gat einhliða framlengt söluréttarsamning 

gegn því að útvega lán til endurfjármögnunar. Einnig taldi ríkisskattstjóri að 

verðmatsaðferðir á hlutabréfunum samkvæmt söluréttarsamningunum gætu leitt til þess að 

söluréttarverð gæti orðið töluvert hærra en upphaflegt kaupverð auk fjármagnskostnaðar 

og því hefði getað orðið fýsilegt að nýta söluréttinn þrátt fyrir að markaðsverð 

hlutabréfanna hefði hækkað. Ríkisskattstjóri taldi reyndar að nýting söluréttarins hefði 

verið eina leið söluréttarhafa til að selja hlutabréfin þar sem þau voru ekki skráð á 

hlutabréfamarkað. Í samningum aðila voru tilgreindar tvær verðmatsaðferðir sem nota 

skyldi við verðmat hlutabréfanna. Skyldi sú gilda sem gæfi hærra söluréttarverð.  

Ríkisskattstjóri rakti fyrri sjónarmi sem hefðu m.a. komið fram í úrskurði YSKN 27. maí 

2009 (117/2009) um að í raun hefði verið um útfærslu á kaupréttarsamningi að ræða, hann 

var veittur vegna starfssambands aðila. Um hlunnindi hafi verið að ræða í skilningi 7. gr. 

tsl. og því hefði verið um að ræða  skattskyldar tekjur hafi söluréttarverð verið hærra en 
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kaupverðið.  Álitsorð ríkisskattstjóra voru í samræmi við það og spurningu álitsbeiðanda 

um skyldu hans til að halda eftir staðgreiðslu:  

 Að því gefnu að söluréttarverðið við nýtingu söluréttar sé ákvarðað í samræmi við 

upphaflegt kaupverð hlutabréfanna á eignarhlutum í A hf., sem keyptir voru af 

einkahlutafélagi í eigu stjórnandans og fjármagnaðir voru með lánsfé, þá lítur ríkisskattstjóri 

svo á að ekki hafi myndast skattskyldar tekjur samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga 

nr. 90/2003 og álitsbeiðanda sé þar með ekki skylt að halda eftir og standa skil á staðgreiðslu 

opinberra gjalda. 

Með þessum úrskurði staðfestir ríkisskattstjóri þann skilning sinn að sé söluréttarverð 

hærra en kaupverð á samningsdegi myndi sá mismunur skattskyldar tekjur hjá starfsmanni 

þrátt fyrir að félagi í hans eigu sé skákað inní samband launþega og vinnuveitanda. Það er 

því litið framhjá félaginu sem keypti hlutabréfin og gerði söluréttarsamninginn og litið svo 

á að um sé að ræða hlunnindi starfsmannsins.  

Dæmi 

Ef A hf., fær kauprétt að fjárhæð 100 kr. á hlutabréfum í B hf. á grundvelli starfssambands 

launþegans C og vinnuveitandans B hf. A hf. tekur lán vegna kaupanna og er 

vaxtakostnaður 10 kr. Samhliða gerir B hf. söluréttarsamning við A hf. um sölurétt á 

verðinu 110 kr. að ári liðnu. Skattskyldar tekjur C samkvæmt bindandi áliti ríkisskattstjóra 

nr. 5/10 frá 19. maí 2010 yrðu því 10 kr.  

 

 
Dæmi um skattskyldar tekjur af sölurétti skv. bindandi áliti  

ríkisskattstjóra nr. 5/10 frá 19. maí 2010. 

 

Af dæminu hér að ofan er ljóst að launþegi tapar á því að gera svona samning við 

vinnuveitanda sinn. Hann þarf að greiða vaxtakostnað af láni til kaupanna en 

söluréttarverðið miðast eingöngu við upphaflegt kaupverð auk vaxta. Verð söluréttar þarf 

að verða umtalsvert hærra til þess að launþegi hafi hag af slíkum viðskiptum við 

vinnuveitanda sinn.   

Niðurstöðu þessa bindandi álits var í raun hrundið með Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) 

en í dómnum kom fram að við nýtingu söluréttar geti myndast hagnaður sem svari til 

mismunar á söluréttarverði og markaðsverði hlutabréfanna á þeim tíma sem sölurétturinn 

er nýttur, að viðbættri umsaminni uppbót ásamt álagi. Upphaflegt kaupverð komi þar 

ekkert við sögu. Sé söluréttarverð sama verð og markaðsverð, að viðbættri umsaminni 

þóknun og álagi, er ekki um skattskyldar tekjur að ræða. Samkvæmt því væru skattskyldar 

A hf kaupir Kostnaður A hf. Söluréttar- Skattskyldar

hlutabréf v/lántöku verð A hf. tekjur C

100 10 110 10
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tekjur C í dæminu hér að ofan engar, að því gefnu að markaðsverð hlutabréfanna hefði 

ekki hækkað. 

4.3.2.5 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 402/2010 

Málavextir í þessu máli voru þeir að með skattframtali kæranda árið 2006 fylgdi 

greinargerð um kaup- og sölu hlutabréfa þar sem gerð var grein fyrir sölu hlutabréfa í 

félaginu X ehf. á árinu 2005 og taldi kærandi söluhagnað sinn af hlutabréfunum sem 

fjármagnstekjur. Kærandi hafði, ásamt 16 öðrum starfsmönnum Z. hf. og dótturfélaga þess, 

stofnað X ehf. og keypti það félag hlutabréf í Z. hf. í þeim tilgangi að ná yfirráðum eða 

umtalsverðum áhrifum í Z hf. Skattstjóri hóf athugun á réttmæti skattskila kæranda og eftir 

skoðun á málinu, með bréfi dags. 29. september 2008, boðaði hann breytingu á framtali 

kæranda á þann veg að skattstjóri færði umræddar tekjur, 83.703.464 kr., sem launatekjur 

á grundvelli 1. mgr. 1 tölul. A-liðar 7. gr. tsl. og B-liðar 13. gr reglugerðar nr. 245/1963, 

um tekjuskatt og eignarskatt.  

 

 
Kaup- og söluverð kæranda skv. útreikningi skattstjóra. 

 

Félagið X ehf. var stofnað 2004 og var tilgangur þess að vera eignarhaldsfélag um 

hlutabréf í Z hf. Hlutafé félagsins var 74.000.000 kr. Þar af lagði kærandi 4.000.000 kr. til 

félagsins í formi hlutafjár. Félagið X efh. keypti hlutabréf í Z hf. og voru kaupin 

fjármögnuð með bankaláni. Í tengslum við kaupin veitti félagið Z hf. félaginu X ehf. 

sölurétt á hlutum þess í Z hf. Í mars 2005 seldi félagið X ehf. öll hlutabréf sín í félaginu Z 

hf., ýmist til félagsins Z hf. eða til hluthafa X ehf., þar á meðal til kæranda. Félagið X ehf. 

hagnaðist um 1.777.063.700 kr. í þessum viðskiptum. Á sama tíma greiddi félagið upp 

bankalánið. Á hluthafafundi þann 13. apríl 2005 ákvað hluthafafundur að kaupa eigin 

hlutabréf að nafnverði 73.000.000 kr. og lækka hlutafé félagsins um sömu fjárhæð. Yrði 

hlutafé félagsins 1.000.000 kr. eftir þessar ráðstafanir.  

 

 
   Ferli viðskipta með hlutabréf i Z hf. 

Kaupverð Söluverð Hagnaður

3.945.946 87.649.410 83.703.464
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Í þessu máli lá fyrir að söluréttur X. ehf. var aldrei nýttur, einstaklingarnir sem voru 

hluthafar í X ehf. nutu ekki söluréttar og gátu tapað öllu eiginfjárframlagi sínu til X ehf. 

og félagið Z. hf. hafði ekki kauprétt á hlutabréfum. Hér var því hvorki um að ræða að 

skattlagning kæmi til greina við nýtingu söluréttar eða það að söluréttarhafi losni undan 

kauprétti vinnuveitanda síns. Skattstjóri vildi þó líta framhjá X ehf. á grundvelli 1. mgr. 

57. gr. tsl. 

 

 
Nafnverðsfjárhæðir kaupanna, dags. 12. mars  og söluréttarsamnings, dags. 11. mars. 

 

 
Lán tekin vegna kaupanna 

 

Forsendur ákvörðunar skattstjóra voru þær að söluréttarsamningur sá sem Z hf. veitti 

X ehf. hefði verið veittur vegna vinnusambands kæranda og annarra hluthafa í X ehf. við 

Z. hf. og hefði hann verið veittur endurgjaldslaust í því skyni að takmarka áhættu hluthafa 

X ehf. af fjárfestingunni. Vísaði skattstjóri í því sambandi til meginreglu 1. mgr. 57. gr. tsl. 

um að viðskiptin hefðu verið að klæða starfstengd hlunnindi kæranda og annarra hluthafa 

í X ehf. í búning fjárfestingarstarfsemi til þess að komast hjá skattlagningu hlunninda sem 

launatekna og þess að hlutabréfin hefðu verið seld áður en söluréttur skv. samningnum 

hefði orðið virkur. Allar þessar aðgerðir hefðu yfir sér yfirbragð þess að vera óvenjuleg 

skipti í fjármálum. Taldi skattstjóri að vegna tilvistar söluréttarsamningsins hefði kærandi 

hagnast án þess að taka áhættu og taldi skattstjóri að fjárhagslegur ávinningur kæranda 

væri munur á söluréttargengi og markaðsverði á þeim degi þegar hlutabréfin voru seld.  

Með bréfi dags. 31. október bárust skattstjóra athugasemdir umboðsmanns kæranda. 

Var því mótmælt að fjárfesting kæranda í X ehf. hafi verið áhættulaus og óvenjuleg, 

hluthafar hefðu tapað eiginfjárframlagi sínu ef illa hefði farið. Einnig var því mótmælt að 

kaup- og söluréttarsamningar væru sami hluturinn í skilningi skattalaga og að skattlagning 

meintra tekna af söluréttarsamningum ætti að fara fram á grundvelli almennra reglna um 

Kaup 12. mars 2004 Nafnverð Söluréttur 11. mars 2004 Nafnverð 

144.418.200 216.414.286

86.357.321 14.361.325

230.775.521 230.775.611

Lán sem X ehf. fékk til að 

fjármagna kaupn á í Z hf.

Fjárhæð láns Með veði í sölurétti Gengi Verðmæti 

að nafnverði veðs

Lán tekið í mars 2004 1.550.000.000 216.414.286 7 1.514.900.002

Lán tekið í ágúst 2004 204.000.000 Án veðs í söluréttarsamn.
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skattlagningu. Einnig benti umboðsmaður kæranda á að sölurétturinn tryggði X ehf. fyrir 

tapi á hluta fjárfestingarinnar en ekki hluthafa X ehf. en þeir hefðu getað tapað 

eiginfjárframlagi sínu í X ehf. Þá benti hann á að kaup X ehf. í Z hf. hefðu verið á 

viðskiptalegum forsendum en ekki á þeim forsendum að eigendur X ehf. hefðu verið 

starfsmenn Z hf. eða dótturfélaga þess. Viðskiptalegar forsendur hefðu einnig legið að baki 

sölurétti X ehf. Benti hann á að engin bein lagaheimild væri til staðar fyrir afstöðu 

skattstjóra varðandi skattskyldu vegna söluréttarsamninga og að engum fordæmum í 

stjórnsýslu eða dómum væri til að dreifa.  

Skattstjóri hratt boðuðum breytingum í framkvæmd en lækkaði tekjufærsluna um 

11.036.400 kr. Forsenda þess var sú að engin sölutrygging (veð í söluréttarsamningi) hefði 

verið á láni að fjárhæð 204.000.000 kr. og þar með hefði það lán ekki verið áhættulaust.  

 

 
Útreikningur skattstjóra á launatekjum kæranda 

 

Skattstjóri breytti því framtali kæranda á þann hátt að hann lækkaði stofn til 

fjármagnstekjuskatts kæranda um 72.667.064 kr. en hækkaði stofn til tekjuskatts um sömu 

fjárhæð.  

YSKN taldi ekki ástæðu til að draga í efa skýringar kæranda að með stofnun X ehf. 

hafi hópur stjórnenda tekið sig saman um að ná verulegum áhrifum í félaginu og að því 

leyti verið í stöðu fjárfesta en að það skipti ekki máli varðandi skattlagningu tekna af 

söluréttarsamningum. Taldi YSKN það deginum ljósara að söluréttarsamninganir hefðu 

verið veittur á grundvelli vinnusambands hluthafa X ehf. og Z hf. eða dótturfélaga þess. 

Virðist YSKN þarna taka undir með skattstjóra um að horfa eigi algerlega framhjá tilvist 

X ehf. vegna viðskipta þess félags með hlutabréf sem voru með sölurétti.  

Í úrskurðinum kom fram að ef í skattalögum væri ekki fyrir að fara neinum sértækum 

reglum um skattalega meðferð söluréttar þá yrðu almennar reglur að gilda í þessum efnum 

um mat á hlunnindum. Þá kom fram í úrskurðinum að: 

Þótt þannig sé til staðar lagagrundvöllur til skattlagningar á launahlunnindum, sem talin eru 

felast í sölurétti, er engu að síður ljóst að vandkvæðum getur verið bundið, vegna skorts á 

sértækum lagareglum, að ákvarða meint launahlunnindi vegna söluréttar í einstökum 

tilfellum. [...] Þegar þetta er virt og ennfremur horft til þess hvernig skattlagningu 

starfstengds söluréttar er háttað í ýmsum ríkjum samkvæmt reglum í þeim, þar sem m.a. er 

algengt að söluréttur sé skattlagður við veitingu hans, miðað við markaðsverð söluréttarins 

Hagnaður Lán án sölutryggingar Eignarhlutur Hlutur kæranda í láni Ákv. Skattstjóra 

af sölu hluta kæranda án sölutryggingar

83.703.464 204.000.000 5,41% 11.036.400 72.667.064
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á því tímamarki, er ljóst að álitamál getur verið hvernig fara skuli með sölurétt hérlendis, 

miðað við fyrrgreindar lagalegar aðstæður hér á landi. 

Skattstjóri setti, þrátt fyrir vöntun á réttarreglum, fram eftirfarandi reglu um 

skattlagningu starfstengds söluréttar:  

Fjárhagslegur ávinningur söluréttarins er munur á söluréttargengi og markaðsgengi á þeim 

degi þegar hlutabréfin eru seld. Ekki skiptir máli í þessu sambandi hvort markaðsgengi er 

hærra eða lægra en söluréttargengið og hvort verið sé að selja hlutabréfin á grundvelli 

söluréttarins eða áður en sölurétturinn er nýttur. Í öllu falli getur starfsmaðurinn hvenær sem 

er gengið út úr viðskiptunum áður en sölurétturinn verður virkur án þess að verða fyrir 

fjárhagslegum skaða. 

Á öðrum stað í úrskurði skattstjóra kemur fram að sem skattskyld hlunnindi beri að 

skattleggja „hagnað vegna sölu á hlutabréfum í Z hf.“. 

Augljóslega gefa þessar reglur sem skattstjóri setur fram mismunandi niðurstöðu enda 

kom fram í úrskurðinum að YSKN sæi ekki að neitt rökrænt samhengi sé á milli 

afmörkunar skattstjóra á fjárhæð hinna meintu launahlunninda og forsendna skattstjóra 

fyrir úrskurðinum. 

 YSKN taldi að ríkisskattstjóri hefði ekki gert nægjanlega grein fyrir ákvörðun 

fjárhæðar hinna skattskyldu hlunninda og sagði að: 

ekkert samhengi [hafi verið] milli aðferðar skattstjóra og þeirrar reglu sem hann taldi gilda í 

þessum efnum og kvaðst byggja á.“ YSKN tekur fram varðandi lagaforsendur að „þótt fallast 

megi á að veiting söluréttar til starfsmanns geti falið í sér skattskyld hlunnindi, sbr. að 

framan, verður naumast séð, miðað við núverandi lagaaðstöðu, að skattgilding hlunninda af 

þessu tagi geti komið til álita nema við veitingu söluréttar eða þegar nýting hans leiðir til að 

starfsmanni hlotnast verðmæti sem hann ella hefði ekki fengið. 

YSKN taldi hvorugu fyrrgreindra atriða hafa verið til að dreifa í tilviki kæranda enda 

hafi engin skattlagning farið fram við veitingu söluréttarins og hin sölutryggðu hlutabréf 

voru seld við hærra verði en nam söluréttargengi. Þar af leiðandi taldi YSKN að ekki hafi 

verið lagaforsendur fyrir hinni kærðu skattlagningu.  

Í þessu máli, þar sem viðurkennt var að rétt hefði verið að horfa framhjá tilvist X ehf. 

við skattalega meðferð söluréttar, tekst skattstjóra ekki að sýna fram á hvernig beri að haga 

skattlagningu söluréttar. Þó að horft sé framhjá tilvist X ehf. verður skattlagning söluréttar 

að byggja á tekjum sem koma til við veitingu réttarins eða nýtingu hans en ekki á tekjum 

sem eru munur á söluréttargengi og markaðsgengi á þeim degi þegar hlutabréfin eru seld 

eða á hagnaði vegna sölu á hlutabréfum. Hér eiga ef til vill vel við ummæli Héraðsdóms 

Reykjavíkur frá 4. mars 2005, sem  Hæstiréttar staðfesti í máli 181/2005 um skýrleika 

lagaákvæða en þar kemur fram að það felist í lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins að 
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skattalög verði að vera skýr og ótvíræð.33 Sé það vilji löggjafans að skattleggja tekjur af 

söluréttarsamningum á öðrum grundvelli en við veitingu hans eða nýtingu verður 

löggjafinn að lýsa vilja sínum með lögum.34 Meginreglan er sú að skattalög beri að túlka 

þröngt og að ekki verði lagðir skattar á menn skýr lagaheimild sé fyrir hendi og er það 

reyndar bundið í stjórnarskrá.35 

Sé horft til Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) og Hrd. 13. október 2011 (241/2010), kemur 

fram að í sölurétti felist trygging gegn lækkum undirliggjandi hlutabréfa og að þá tryggingu 

geti aðilar keypt af fjármálafyrirtæki og greitt fyrir það þóknun. Það er þessi trygging sem 

átt er við þegar hlunnindi eru skattlögð við veitingu söluréttar. Í þessu máli var 

sölurétturinn ekki nýttur og því kom ekki til skattlagningar á þeim grundvelli. 

Í þessu máli var aldrei um það að ræða að veitandi söluréttarins hefði kauprétt eða 

kaupskyldu við tilteknar aðstæður. Þar af leiðandi var ekki unnt að afmarka tekjur af 

söluréttinum við það að kærandi losnaði undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns og 

hefði haft af því tekjur sem svaraði til mismunar á kaupréttarverði vinnuveitandans og 

markaðsverði.  

4.3.2.6 Úrskurður yfirskattanefndar nr. 292/2014 

Kærandi var forstjóri X hf. en jafnframt eigandi félagsins F corp. en það félag var skráð í 

Panama. F corp. keypti í þrennum viðskiptum hlutabréf í X hf. á árinu 2006. Í tengslum 

við kaupin voru gerðir samningar um sölurétt F corp. úr hendi X hf. og skilyrtan kauprétt 

X hf. á hlutabréfunum. Z ehf. keypti, þann 25. júlí 2007, öll hlutabréf F corp í X hf.  

Ríkisskattstjóri endurákvarðaði tekjur kæranda með bréfi dags. 26 nóvember 2012.  

  

 
Skattskyld hlunnindi skv. úrskurði ríkisskattstjóra, dags. 9. janúar 2013. 

                                                 

33 Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 4. mars 2005, sem Hæstiréttur staðfesti með dómi frá 15. 

desember 2005 í máli 181/2005, kemur m.a. fram: „Hvort ráðstöfun sem telst skattasniðganga telst 

lögmæt og þar með grundvöllur skattlagningar eða ekki ræðst fyrst og fremst af lögskýringu viðkomandi 

skattalagaákvæðis en það leiðir af 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar að skattlagning verður að byggjast 

á formlega settum lögum. Þá felst það í lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins að skattalög verði að vera 

skýr og ótvíræð.“ 
34 Helgi V. Jónsson: „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattsstofns“, bls. 322-324. 
35 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls 170. 

Dags Nafnverð Söluréttagengi Sölu/Kaupréttverð Gangverð Fjármagnskostnaður Hagnaður

9.1.2006 64.814.815 74,824 4.849.703.718 5.712.032.424 862.328.706

9.1.2006 8.676.200 0

10.3.2006 13.106.829 57,500 753.642.668 1.155.085.180 401.442.512

9.3.2006 16.893.171 57,500 971.357.333 1.488.769.820 517.412.488

103.491.015 6.574.703.718 8.355.887.424 244.619.534 1.781.183.706

Hagnaður 1.781.183.706

Fjármagnskostnaður 244.619.534

Skattskyld hlunnindi 1.536.564.172
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Kærandi kærði úrskurð ríkisskattstjóra til YSKN og krafðist þess að úrskurður 

ríkisskattstjóra yrði felldur úr gildi.  

Ríkisskattstjóri byggði tekjufærsluna á því að kærandi hefði í nafni félagsins F corp 

gert þrjá samninga við vinnuveitanda sinn, X hf., um sölurétt á hlutabréfum í X hf. og 

skilyrtan kauprétt X hf. á hlutabréfunum. Ríkisskattstjóri leit svo á að um starfstengd 

hlunnindi hefði verið að ræða sem skattskyld væru samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. 

gr. tsl., sbr. einnig B-lið 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963. Taldi ríkisskattstjóri að ákvarða 

bæri fjárhæð hlunnindatekna í samræmi við ákvæði 9. gr. tsl. sem mismun á markaðsverði 

umræddra hlutabréfa hinn 25. júlí 2007 í tengslum við yfirtöku Z ehf. á X hf. þegar kærandi 

hefði losnað úr viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns og því verði sem X hf. hefði getað 

neytt kaupréttar fyrir.  

Kærandi hélt því m.a. fram að ríkisskattstjóri hefði beint skattlagningu að röngum 

aðila, þ.e. kæranda en ekki eignarhaldsfélagi hans, F corp. YSKN komst að sömu 

niðurstöðu og áður hefur verið fjallað um, því að samningarnir séu til komnir vegna starfs 

kæranda fyrir X hf. og tilheyri honum vegna starfssambandsins. Hér eiga ágætlega við orð 

úr Hrd. 6. nóvember 2008 (54/2008) en þar hafði kauprétti verið skákað í félag í eigu 

launamanns;  

Er þá jafnframt til þess litið að samkvæmt tilvitnuðu ákvæði 7. gr. laga nr. 75/1981 skiptir 

ekki máli þótt stefnandi hafi kosið að ráðstafa þeim verðmætum til erlends félags, svo 

framarlega sem þau verðmæti voru starfstengdar tekjur stefnanda. 

YSKN fjallaði um fordæmisgildi Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) og Hrd. 13. október 

2011 (241/2010) og úrskurðar YSKN (372/2013). Komst nefndin að því að þegar samningar 

þessa máls væru virtir í heild sinni væru þeir í öllum grundvallaratriðum hliðstæðir þeim 

samningum sem til grundvallar lágu í fyrrgreindum dómum og fyrri úrskurði nefndarinnar. 

Því væri litið svo á að með sölu F corp á hlutabréfum í X hf. hefði kaupréttur vinnuveitanda 

kæranda fallið niður og þar með hefði kærandi losnað undan viðjum kaupréttarins. YSKN 

taldi að kærandi hefði losnað undan kauprétti vinnuveitanda samtals að nafnverði 

77.921.644 kr., fyrst þann 9. mars 2007 og síðan þann 25. júlí 2007. Taldi YSKN að 

skattskyldar tekjur vegna þessa hefðu verið 959.422.231 kr. 
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Niðurstaða YSKN. 

 

4.3.2.7 Hrd. 28. apríl 2016 (615/2015) og úrskurður yfirskattanefndar 31. desember 

2013 (387/2013) 

Málavextir í þessu máli eru þeir að Þ, sem var bankastjóri S hf., keypti hlutabréf í S hf. í 

nafni einkahlutafélags síns B ehf. Um var að ræða tvenn kaup á sitt hvoru árinu. Hér verður 

einungis fjallað um síðari kaupin þar sem frestur ríkisskattstjóra til endurákvörðunar vegna 

fyrri kaupanna var fyrndur þegar hann endurákvarðaði í því tilfelli.  

Samhliða kaupum Þ í nafni B ehf. á hlutabréfunum í S hf. var gerður samningur um 

sölurétt B ehf. og skilyrtan kauprétt S hf. Með þeim ráðstöfunum var skaðleysi Þ tryggt 

gegn því að verðþróun hlutabréfanna næði ekki að verða jafnt og upphaflegt kaupverð að 

viðbættum fjármagnskostnaði og að frádregnum arðgreiðslum.  

Í úrskurði ríkisskattstjóra, dags 17. október 2012, vegna gjaldaársins 2007 kemur fram 

að hann liti svo á að með ofangreindum samningum hafi S hf. veitt Þ í gegnum B ehf. 

starfstengd hlunnindi sem stóðu honum til boða vegna þess að hann var starfsmaður S hf. 

Tekjur vegna hlunnindanna skyldu reiknast sem mismunur á markaðsverði hlutabréfanna 

á þeim tíma sem söluréttur B ehf. og kaupréttur S hf. féllu úr gildi og Þ gat ráðstafað 

hlutabréfunum að vild og því verði sem S hf. hefði getað neytt kaupréttarins fyrir. Með 

öðrum orðum, mismunurinn á markaðsverði hlutabréfanna daginn sem B ehf. losnaði 

undan viðjum kaupréttar S hf. og því kaupréttarverði sem S hf. hefði getað nýtt, að 

viðbættum fjármagnskostnaði og að frádregnum arðgreiðslum.  

 

 
Dæmi: Markaðsverð – kaupréttarverð – fjármagnskostnaður + arðgreiðslur. 

 

Taldi ríkisskattstjóri að líta bæri framhjá tilvist B ehf. í þessu tilfelli þar sem 

fyrrgreindir samningar byggðu í meginatriðum á starfssambandi Þ og S hf.  

Þ kærði úrskurð ríkisskattstjóra um endurákvörðun tekna til YSKN og þann 31. 

desember 2013 kvað nefndin upp úrskurð í málinu, úrskurð YSKN 31. desember 2013 

Dags Nafnverð hluta Gengi hluta Gangverð

9.3.2007 3.276.707 69,90 229.041.819

25.7.2007 74.644.937 88,13 6.578.346.330

77.921.644 6.807.388.150

Kaupréttarverð -5.603.346.385

Fjármagnskostn. -244.619.534

Skattskyldar tekjur 959.422.231

Kaupréttarverð Markaðsverð Fjármagnskostn Arðgreiðslur Tekjur

1000 3000 500 200 1700
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(387/2013). Kveður þar við kunnuglegt stef um að þar sem sérreglum um skattalega 

meðferð söluréttar sé ekki fyrir að fara verði við ákvörðun um tekjur manna af slíkum 

sölurétti, sem maður hefur öðlast vegna starfa sinna fyrir annan aðila, fari eftir almennum 

reglum tsl., sbr 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. og 2. mgr. B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 

245/1963, sé slíkum launatengdum hlunnindum fyrir að fara. Ennfremur kom fram að 

nefndin taldi að: 

 dóma Hæstaréttar frá 31. mars 2011 í máli nr. 626/2010 og frá 13. október 2011 í máli nr. 

241/2010 beri að skilja þannig að söluréttur, sem vinnuveitandi veitir starfsmanni við 

hlutabréfakaup í tengslum við starfssamband aðila, geti leitt til skattskyldu hjá 

launamanninum annaðhvort eða bæði við veitingu söluréttar vegna verðmætis þeirrar 

tryggingar sem starfsmanni er þá veitt gegn lækkun á gangverði hlutabréfanna og/eða við 

nýtingu starfsmanns á fengnum sölurétti vegna hagnaðar sem svari til mismunar á söluverði 

og markaðsverði hlutabréfanna á þeim tíma. 

Einnig taldi nefndin að skilja verði forsendur fyrrgreindra dóma þannig að með þeim 

sé tekið af skarið með það að aflétting kvaðar, sem starfsmaður hefur gengist undir í 

tengslum við hlutabréfakaup við framangreindar aðstæður um að vinna hjá viðkomandi 

vinnuveitanda um ákveðinn tíma, geti með sjálfstæðum hætti talist skattskyldur ávinningur 

hjá starfsmanninum eftir ákvæði 1. mgr. 1. tl. A-liðar 7. gr. tsl. YSKN féllst á það með 

ríkisskattstjóra að rétt hefði verið að telja til tekna Þ gjaldaárið 2007 þann ávinning sem 

hann naut af því að kaupréttur S hf. féll niður á árinu 2006. Einnig tók YSKN undir það 

með ríkisskattstjóra að líta bæri á tekjurnar sem tekjur Þ en ekki B ehf. enda hefðu þær 

verið sprottnar af starfssambandi hans og S hf.  

Þ höfðaði mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur til að fá úrskurðum ríkisskattstjóra og 

YSKN hnekkt eða breytt. Héraðsdómur tók til í dómi sínum bæði formlegar og efnislegar 

ástæður.  

Í fyrsta lagi staðfesti Héraðsdómur túlkun YSKN á því að líta bæri fram hjá B ehf. í 

samningum Þ og S hf. Um hefði verið að ræða gjörninga sem Þ stóð til boða vegna 

starfssambands hans við S hf. Hann hefði notið hlunnindanna og vísaði dómurinn til 

grunnreglu 1. mgr. 57. gr. tsl. um óvenjuleg skipti í fjármálum. Héraðsdómurinn fjallaði 

einnig um eðli teknanna og þá útfærslu sem tryggir kaupanda hlutabréfanna, líkt og í þessu 

máli, fyrir tapi á viðskiptunum. Sagði að slíkar útfærslur væru alþekktar og væru  slíkir 

gjörningar kallaðir tilbúinn kaupréttur og sé hún afleiðing af jafnvægi kaup- og söluréttar. 

Dómurinn sagði að í heild sinni hefðu þessir samningar sömu fjárhagslegu áhrif fyrir Þ og 

ef hann hefði í staðinn fengið hefðbundinn skilyrtan kauprétt að hlutabréfum í S hf. 

Samningarnir yrðu því ekki felldir beint undir ákvæði 9. gr. tsl. Þar sem engum reglum um 
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slík viðskipti sé fyrir að fara í tsl. verði að fella þess háttar viðskipti undir 1. tölul. A-liðar 

7. gr. tsl.  

Héraðsdómur féllst á það að tekjur Þ hefðu fallið til þegar B ehf. losnaði undan kvöð 

um kauprétt vinnuveitanda Þ á eignarhlut B ehf. í S hf. Fyrir þann tíma gat B ekki notið 

arðstekna eða selt bréfin og notið þannig gengishagnaðar af bréfunum. Við að losna undan 

kvöð vinnuveitanda Þ um kauprétt gat B ehf. fyrst notið hagnaðar með því að selja 

hlutabréfin á markaði. 

Af efnislegum atriðum sagði í dómnum að þar sem Þ nýtti aldrei söluréttinn né nýtti  S 

hf. kaupréttinn hefðu því samningarnir aldrei myndað tekjur hjá Þ. Síðan fjallar dómurinn 

um eftirgjöf kaupréttar S hf. á hlutabréfum B ehf. Segir í dómnum að með samningi um 

eftirgjöf kaupréttar hafi Þ notið tekna af störfum sínum í þágu S hf. sem svaraði til 

hækkunar á verði hlutabréfanna umfram kaupverð samkvæmt kauprétti vinnuveitandans, 

kaupréttarverði. Um óinnleystan hagnað hafi verið að ræða sem síðan var innleystur 

skömmu síðar. Dómurinn tekur þarna fram að um hagnað geti verði að ræða þó að ekki sé 

búið að innleysa hann. Í dómnum segir orðrétt: 

Tekjur stefnanda vegna síðari samningsins námu mismun á verðmæti hlutabréfanna og 

kaupverði bréfanna samkvæmt kauprétti vinnuveitandans sem féll niður við uppsögn 

stefnanda. Samkvæmt 2. mgr. B-liðar 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963 skulu laun greidd í 

hlunnindum talin til tekna eftir gangvirði á hverjum stað og tíma. Hlutabréf í Straumi hf. 

voru skráð í kauphöll á þessum tíma og nam markaðsverð þeirra hinn 21. júní 19,5 kr. á hlut. 

Því var gangverð eignarhlutarins 2.925.000.000 kr. Við ákvörðun tekna stefnanda horfði 

ríkisskattstjóri í úrskurði sínum þó til þess að Brekka ehf. seldi hlutabréfin viku síðar á lægra 

verði, eða 18,9, og valdi lægra verðið við ákvörðun gangverðs með vísan til meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaga og ákvarðaði því gangverð eignarhlutarins 2.835.000.000 kr. Tekjur 

stefnanda vegna samningsins eru því vanáætlaðar í úrskurði ríkisskattstjóra sem þessu 

nemur. 

Dómurinn tekur fram að horfa eigi til þeirrar dagsetningar þegar B ehf. losnaði undan 

kauprétti vinnuveitanda síns og segir ríkisskattstjóra vanáætla tekjur Þ vegna þessa en 

ríkisskattstjóri miðaði við þá dagsetningu þegar B seldi hlutabréfin og var gengi S hf. 

nokkru lægra þann dag en það var þann 21. júní 2006 þegar B ehf. losnaði undan kauprétti 

S hf.  

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að í úrskurði YSKN voru tekjur B ehf. réttilega 

ákvarðaðar sem skattskyld hlunnindi Þ skv. 1. mgr. 1. tl. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 en 

jafnframt að fjárhæð þeirra hefði verið nokkuð vanáætluð. Var því aðalkrafa íslenska 

ríkisins tekin  til greina og var það sýknað af öllum kröfum Þ. 

Þ skaut málinu til Hæstaréttar þann 16. september 2015 og krafðist hann þess að 

héraðsdómur yrði ómerktur og að málinu yrði vísað heim í hérað. Til vara krafðist hann 
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þess að úrskurðir YSKN og ríkisskattstjóra yrðu felldir úr gildi eða þeim breytt. Íslenska 

ríkið krafðist staðfestingar á dómi héraðsdóms.  

Í dómi Hæstaréttar kom fram að þetta mál snúist um skýringu á ákvæðum laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt. Í l. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laganna væri kveðið á um að til 

skattskyldra tekna teldist endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits 

til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan aðila. Í greininni væri í dæmaskyni 

upptalning á ýmsum tegundum starfstengdra greiðslna sem ekki væru tæmandi. Greinin 

tæki því til nýrra og áður óþekktra tegunda slíkra greiðslna, féllu þær á annað borð undir 

hina almennu skilgreiningu. Í samræmi við það væri ekkert því til fyrirstöðu að 

skattyfirvöld taki á álitamálum, sem slíkri nýbreytni í starfstengdum greiðslum kynnu að 

fylgja, eftir því sem þau kæmu upp í skattaframkvæmd, sbr. Hrd 13. október 2011 

(241/2010) sem rekið var á milli sömu aðila og mál þetta. Síðan segir dómurinn orðrétt: 

Af efni framangreindra samninga milli Straums Fjárfestingarbanka hf. og 

Fjárfestingarfélagsins Brekku ehf. 7. september 2005 leikur enginn vafi á því að með þeim 

var einkahlutafélaginu, sem áfrýjandi var einn eigandi að, veitt hlunnindi á þeirri forsendu 

að hann var forstjóri Straums Fjárfestingarbanka hf. og að auki með því skilyrði að hann 

starfaði áfram hjá bankanum um nálega tveggja ára skeið. Samkvæmt 1. mgr. 57. gr. laga 

nr. 90/2003 og með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms er fallist á með stefnda að litið 

skuli framhjá því í skattalegu tilliti, að hin starfstengdu hlunnindi voru með umræddum 

samningum látin falla einkahlutafélagi áfrýjanda í skaut, þar sem hann naut hlunnindanna í 

raun. Þau verðmæti, sem í þeim voru fólgin, voru því skattskyld hjá honum sem tekjur 

samkvæmt l. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. laganna, sbr. og upphafsákvæði þeirrar greinar. 

Dómurinn staðfestir hér að hlunnindi hafi komið til vegna starfssambands og því skuli 

skattleggja þau hjá Þ en ekki B ehf. Síðan segir í dómnum:  

Með samningnum um sölurétt var einkahlutafélagi áfrýjanda veittur einhliða söluréttur og 

Straumi Fjárfestingarbanka hf. einhliða kaupréttur á þeim hlutabréfum, sem 

einkahlutafélagið hafði fest kaup á, og var búið svo um hnútana að ekki hefði orðið neinn 

hagnaður af sölu félagsins til bankans hvort sem sölurétturinn eða kauprétturinn hefði verið 

nýttur, til dæmis í kjölfar þess að áfrýjandi hefði látið af störfum að eigin ósk eða verið sagt 

upp störfum vegna vanefnda á starfsskyldum sínum. Þegar áfrýjanda var sagt upp störfum 

af öðrum orsökum 21. júní 2006 varð kaupréttur bankans því ekki virkur á grundvelli 

samningsins og við það var félag áfrýjanda ekki lengur bundið af því að ráðstafa 

hlutabréfunum fyrir fyrirfram umsamið endurgjald, heldur gat selt þau á markaði sem það 

og gerði viku síðar með verulegum hagnaði. Þegar samningarnir, sem gerðir voru 7. 

september 2005, eru virtir í heild er fallist á þá niðurstöðu héraðsdóms að þeir hafi haft sömu 

fjárhagsleg áhrif fyrir áfrýjanda og ef hann hefði fengið skilyrtan rétt til að kaupa hlutabréf 

í Straumi Fjárfestingarbanka hf. vegna starfs síns hjá bankanum, sbr. 9. gr. laga nr. 90/2003. 

Við ákvörðun skattskyldra tekna áfrýjanda samkvæmt l. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. 

laganna er því rétt að líta til reglunnar í öðrum málslið 9. gr. auk meðalhófsreglu 12. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og miða tekjurnar við mismun á kaupverði hlutabréfanna og 

söluverði þeirra, en við söluna kom fyrst í ljós hvert var raunverulegt virði hinna starfstengdu 

hlunninda áfrýjanda.  Samkvæmt öllu framansögðu ber að sýkna stefnda af kröfum áfrýjanda 

og staðfesta hinn áfrýjaða dóm. 
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Hér segir Hæstiréttur að samningar aðila hafi sömu áhrif og um hefði verið að ræða 

skilyrtan kauprétt. Því beri að líta til reglunnar í öðrum málsl. 9. gr. tsl.  

4.3.2.8 Hrd. 30. mars 2017 (318/2016) 

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 9. mars 2016 sem staðfestur var með Hrd. 30. mars 

2017 (318/2016) voru málsatvik þau að S hóf störf hjá BG hf. árið 2002. Í desember árið 

2003 var S aðili að þríhliða samningi ásamt vinnuveitanda sínum,  BG hf. og BGE ehf. um 

kaup á hlutum í BGE ehf. og kauprétt úr hendi BFE ehf, í BG hf. S nýtti kauprétt sinn á 

hlutabréfum í BG hf. Kaupin fóru fram í þremur hlutum:  

 

 

Í samningum þessara aðila voru einnig ákvæði um sölurétt S á hlutabréfunum og 

kaupskyldu BG hf. við tilteknar aðstæður en einnig söluskyldu S á hlutabréfunum til BG 

hf. við starfslok S hjá BG hf. Við starfslok S hjá BG hf. keypti hlutafélagið öll hlutabréf S 

í BG hf. og greiddi fyrir það með hlutabréfum í öðru hlutafélagi. S taldi fram söluhagnað 

af kaupréttinum 363.408.180 kr. sem fjármagnstekjur, sem á þeim tíma báru 10% skatt. 

 
Söluverð til BG. hf að frádregnu stofnverði mynda skattskyldar tekjur. 

 

Ríkisskattstjóri endurákvarðaði opinber gjöld S vegna söluhagnaðarins og taldi þau til  

skattskyldra hlunninda sbr. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003. Taldi 

ríkisskattstjóri að mismunur á stofnverði og söluverði myndaði hlunnindatekjur hjá S við 

starfslok hans þann 15. júní 2007. S vísaði málinu til YSKN og úrskurðaði nefndin svo að 

um launatekjur hefði verið að ræða. Taldi nefndin að mismunur á kaupréttarverði BG hf.  

og þess verðs sem S seldi hlutabréfin á, á þeim tíma sem S losnaði undan kauprétti 

vinnuveitanda, hefðu verið launatekjur. Nefndin lækkaði tekjur S á þeim forsendum.  

 

 
Söluverð að frádregnu kaupréttarverði mynda tekjur. 

 

Dags Nafnverð Kaupverð 

des.03 1.551.831 25.000.247

des.04 3.103.662 65.999.375

mar.06 6.000.000 306.480.000

10.655.493 397.479.622

Nafnverð Stofnverð Söluverð til BG Tekjur

10.655.493 410.713.386 774.121.566 363.408.180

Kaupréttarverð BG Söluverð Tekjur

443.869.832 661.308.394 217.438.562
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Munur á ákvörðun ríkisskattstjóra og úrskurði YSKN byggir á því að nefndin taldi að 

við fyrstu kaup S hefði kaupréttur BG hf. fallið niður fyrr eða þann 30. september 2006. 

Því hefði átt að miða við söluverð seinni kaupa S í BG hf. 

  

S höfðaði mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og krafðist hann þess að úrskurður YSKN 

og ákvörðun ríkisskattstjóra yrði felld út gildi. Meðal málsástæðna S voru þær að 

kaupaukakerfið sem kauprétturinn byggði á hefði verið afnumið og að líta bæri á málið 

með heildstæðum hætti, m.a. að greiðslan sem kom fyrir hlutabréfin í BG hf. hefði verið 

hlutabréf í öðru félagi.  

Í dómnum segir m.a.: 

Ágreiningur þessa máls lýtur í meginatriðum að því hvort sá fjárhagslegi ávinningur sem 

stefnanda féll í skaut við uppgjör starfslokasamnings 15. júní 2007 við Baug Group hf. árið 

2007 skuli teljast til tekjuskattstofns hans sem launþega samkvæmt 1. tölul. 61. gr. laga nr. 

90/2003, og komi þar með til skattlagningar eftir ákvæði 1. mgr. 66. gr. laganna, í þeirri 

mynd sem ákvæðið var þegar atvik þessa máls áttu sér stað. 

Dómurinn leggur með þessum orðum upp ágreininginn í málinu, hvort um launatekjur 

sé að ræða eða ekki. Dómurinn fer yfir tekjuhugtakið og afmörkun skattskyldra tekna á 

svipaðan hátt og í fyrri dómum en síðan tekur hann til við að skilgreina hvort tekjur séu 

launatekjur eða fjármagnstekjur. Dómurinn tekur fram að það eitt að samningar um 

hlutabréfaviðskipti veiti skattaðila fjárhagslegan ávinning sem fellur undir tekjuhugtak 7. 

gr. tsl. breyti því ekki að skattlagning slíkra tekna hjá einstaklingum er mismunandi eftir 

því hvort tekjurnar falla undir launatekjur samkvæmt A-lið 7. gr. tsl. eða fjármagnstekjur 

samkvæmt C-lið 7. gr. tsl. Í dómnum segir: 

Við afmörkun launatekna gagnvart fjármagnstekjum samkvæmt þessum ákvæðum hefur 

úrslitaþýðingu hvort tekjurnar verði taldar „[e]ndurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða 

þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan aðila“ í skilningi 1. tölul. 

A-liðar 7. gr. en samkvæmt ákvæðinu falla þar undir „aðrar hliðstæðar starfstengdar 

greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem sýnilega eru gefnar sem 

kaupauki. 

Dómurinn tók fram að við úrlausn þess hvort tekjur þær sem S taldi fram í skattframtali 

2008 hafi falið í sér „endurgjald“ fyrir vinnu í skilningi ákvæðisins sé nauðsynlegt að taka 

afstöðu til þess hvaða áhrif starfssamband S við þáverandi vinnuveitanda sinn hafði á það 

Dags Nafnverð Kaupverð Gengi Söluverð 

des.03 1.551.831 25.000.247

des.04 3.103.662 65.999.375 72,65 225.481.044

mar.06 6.000.000 306.480.000 72,65 435.900.000

10.655.493 397.479.622 661.381.044
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að honum áskotnuðust þau hlunnindi sem ágreiningur málsins lýtur að og kveðið var á um 

í samningum S og BG hf. og BGE ehf. Um þetta atriði segir í dómnum: 

Að þessu leyti er rétt að taka fram að með hliðsjón af því hversu náin tengsl voru á milli 

þeirra félaga sem voru viðsemjendur stefnanda í þessum samningum eru ekki efni til annars 

en að fallast á þá forsendu yfirskattanefndar að líta beri á félögin sem einn samningsaðila 

gagnvart stefnanda. Í því sambandi verður að leggja áherslu á að skattyfirvöld hafa heimild 

til þess að leggja á það mat hvort einkaréttarlegir samningar leiði í reynd til þeirra aðstæðna 

sem byggt er á við skattlagningu. Við það mat skiptir ekki máli hvernig skattaðilar kjósa 

formlega að haga slíkum samningum heldur hver áhrif samninganna eru í reynd, sjá hér til 

hliðsjónar dóm Hæstaréttar frá 22. janúar 1998 í máli nr. 456/1997. 

Það var því litið á félögin BG hf. og BGE efh. sem einn og sama aðilann í skattalegu 

tilliti í máli þessu. Dómurinn taldi að samningar S við félögin hefðu verið verulega 

frábrugnir því sem viðskiptum óskyldra aðila hefði verið háttað, bæði hvað varðaði 

mögulegt tap hans af fjárfestingunni og þá lánafyrirgreiðslu sem hann naut. Dómurinn taldi 

því hafið yfir vafa að starfssamband hans við félögin hefði ráðið því að hann naut betri 

kjara við hlutabréfaviðskiptin en almennt gerðist. Því hefði verið um starfstengd hlunnindi 

að ræða. Því var úrskurður YSKN hvað varðar mat hlunnindanna staðfestur. Um 

starfstengd hlunnindi var að ræða að fjárhæð 217.438.562 kr. og skyldu þessar tekjur teljast 

til launa en ekki fjármagnstekna. Dómurinn taldi það ekki hafa þýðingu í málinu að S fékk 

greiðsluna í hlutabréfum í öðru félagi.  

Þetta mál er frábrugðið öðrum sem fjallað hefur verið um af því leyti að það eru tvö 

félög, auk S sem eru aðilar að hlutabréfaviðskiptunum. Dómurinn færir rök fyrir því að líta 

beri á félögin sem eitt í skattalegu tilliti í máli þessu vegna tengsla þeirra. Það sem er einnig 

frábrugðið, t.d. Hrd. 28. apríl 2016 (615/2015), er að greiðslan er með hlutabréfum en ekki 

peningum. Dómurinn telur það ekki hafa þýðingu í málinu. 

4.3.3 Samantekt um sölurétti og söluréttarsamninga 

Ekki er fyrir að fara í tsl. sérstökum ákvæðum um söluréttarsamninga. Því hafa 1. mgr. 1. 

tölul. A-liðar 7. gr. tsl. og  B-lið 13. gr. reglugerðar nr. 245/1963 markað tekjuhugtakið og 

hlunnindi. Grundvallaratriði við ákvörðun þess hvort um launatekjur eða fjármagnstekjur 

sé að ræða er hvort starfsmanni bjóðist kjör sem öðrum standi ekki til boða og að það 

finnist ekki önnur skynsamleg skýring á því en starfssambandið. 

Samkvæmt þeim dómum sem vikið hefur verið að hér að framan geta tekjur myndast 

með tvennu móti vegna söluréttarsamninga. Annars vegar við veitingu réttarins, þ.e. vegna 

þeirrar tryggingaverndar sem slíkur samningur veitir. Bent hefur verið á að þannig 

tryggingu megi kaupa hjá fjármálafyrirtækjum með afleiðusamningi. Hins vegar geta 
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tekjur myndast þegar söluréttarhafi innleysir söluréttinn við þær aðstæður að söluréttarverð 

er hærra en gangverð. Jákvæður mismunur söluréttarverðs og gangverðs eru þá tekjur í 

skilningi 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. 

Í tengslum við veitingu sölurétta hafa gjarnan verið gefnir út skilyrtir 

kaupréttarsamningar til handa vinnuveitanda. Með þeim samningum er veitanda 

söluréttarins veittur kaupréttur við tilteknar aðstæður, s.s. við brottvikningu starfsmanns 

eða að starfsmaður starfi ekki út samningstíma söluréttarins. Hafa dómstólar mótað þá 

reglu að í því geti falist hlunnindi að losna undan viðjum kaupréttar. Tekjurnar í þannig 

tilfellum eru jákvæður mismunur gangverðs og þess verðs sem veitandi söluréttarins gat 

leyst hlutabréfin til sín samkvæmt skilyrtum kauprétti þar um. Kaupverð eða stofnverð 

hlutabréfanna hafa enga þýðingu í því sambandi skv. þeim dómum sem að framan hafa 

verið raktir, þó að vissulega sé oft samhengi milli stofnverðs og kaupréttarverðs 

vinnuveitanda.   

Í fyrstu dómunum sem raktir eru hér að framan og varða söluréttarsamninga byggði 

ríkisskattstjóri á þeim forsendum að tilvist söluréttar hafi valdið því að hlutabréfakaup hafi 

ekki orðið endanleg fyrr en á þeim tíma sem söluréttarhafi mátti nýta söluréttinn, m.ö.o. að 

söluréttarsamningar séu málamyndagerningar sem hafi þann tilgang að komast hjá 

skattgreiðslum, og að skattskyldar tekjur væri mismunur á upphaflegu kaupverði og 

markaðsverði á þeim tíma sem hann mátti nýta söluréttinn. Hæstiréttur hafnar því að um 

málamyndagerninga hafi verið að ræða og hefur haldið sig við það að tekjurnar í þannig 

tilfellum séu jákvæður mismunur gangverðs og þess verðs sem veitandi söluréttarins gat 

leyst hlutabréfin til sín samkvæmt skilyrtum kauprétti þar um.  

Líkt og í málum tengdum kaupréttarsamningum er litið framhjá því ef starfsmenn og 

vinnuveitandi þeirra skáka félagi í eigu starfsmanns inn í samninga tengda sölurétti. Ef 

hlunnindi verða rakin til starfssambands tilheyra hlunnindin starfsmanninum, hvernig sem 

hann síðan ráðstafar hlunnindunum sbr. Hrd. 6. nóvember 2008 (54/2008).  
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5 Sviðsmyndir 

Í þessum kafla verða dregnar saman mögulegar sviðsmyndir um skattlagningu 

valréttarsamninga sem mönnum hlotnast vegna starfa sinna. Er um launatekjur að ræða eða 

fjármganstekjur, við hvaða aðstæður getur myndast tekjur og hvenær á að skattleggja þær 

tekjur? 

5.1 Kaupréttur 

5.1.1 Kaup á hlutabréfum á markaðsverði 

Skv. 9. gr. tsl. telst til skattskyldra tekna mismunur á kaupverði samkvæmt 

kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur. Þar af leiðir að ekki 

þarf að skoða tilvik þar sem kaupverð og gangverð er það sama. Það er þó ekki þar með 

sagt að viðskipti aðila geti ekki myndað tekjur skv. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. 

Skilmálar kaupanna geta mögulega verið þannig að í þeim felist hlunnindi, t.d. að lánskjör 

vegna kaupa á hlutabréfum séu verulega betri en almennt gerist eða að greiðslufrestur sé 

verulega rýmri en almennt gerist. Það væri þá skoðað í samhengi við samband kaupanda 

og seljanda, hvort um sé að ræða starfssamband milli aðila eða er um óvenjulegar aðstæður 

að ræða að öðru leyti. Vel getur verið að seljandi þurfi að selja hratt og fá greiðslu strax og 

gefi því afslátt frá gangverði. Varla væri hægt að fella slíkt undir 1. mgr. 57. gr. tsl. um 

óvenjuleg skipti í fjármálum né heldur 2. mgr. sömu greinar um verð sem telst verulega 

frábrugðið því sem gengur og gerist. Meta þarf aðstæður í hverju máli fyrir sig.  

5.1.2 Kaup á hlutabréfum á verði sem er lægra en gangverð 

Kaupi maður hlutabréf á verði sem er lægra en gangverð kemur til skoðunar hvers vegna 

viðkomandi hlotnaðist rétturinn til að kaupa hlutabréfin á undirverði. Þar getur allavega 

þrennt komið til. Í fyrsta lagi getur verið að einhver vilji af einhverjum ástæðum selja 

hlutabréf í viðkomandi félagi á verði sem er lægra en gangverð. Gagnvart kaupandanum 

þarf að skoða samband hans og seljandans. Sé ekki sérstakt samband milli þeirra, s.s. 

starfssamband, þarf að líta til þess hvort verð hlutabréfanna hafi verið verulega frábrugðið 

því sam almennt gerist í viðskiptum ótengdra aðila. Sé verðið verulega frábrugðið því sem 

það annars væri milli óskyldra aðila gildir 2. mgr. 57. gr. tsl. um kaup/sölu eigna á óeðlilega 

háu eða lágu verði. Mismunurinn myndar tekjur hjá þeim aðila sem hagnast á 

viðskiptunum. Þannig að ef verðið í viðskiptunum verður ekki skýrt með góðum rökum 

getur komið til þess að mismunur þess verðs sem komst á með viðskiptunum og gangverðs 

myndi tekjuskattstofn hjá kaupanda á grundvelli þess að um gjöf hafi verið að ræða sbr. 4. 
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tölul. A-liðar 7. gr. tsl. eða á grundvelli 9. tölul. C-liðar 7. gr. tsl. Tekjur sem færa má undir 

ofangreind ákvæði tsl. bera tekjuskatt eins og um laun hafi verið að ræða en ekki eins og 

um fjármagnstekjur hafi verið að ræða. Sé hins vegar starfssamband milli aðila þarf að 

skoða það sérstaklega. 

5.1.3 Kaupréttur á hlutabréfum fram í tímann 

Dæmi um kauprétt af þessu tagi gæti verið þannig að starfsmanni væri veittur kaupréttur, 

t.d. eftir ár á verði sem er lægra en gangverð á samningsdegi.  

 

Á samningsdegi er gangverð 5 en kaupréttarverð 3. Þegar starfsmaður kaupir 

hlutabréfin er gangverðið 10, þegar hann selur er gangverðið 15. Í samræmi við 9. gr. tsl. 

telst til skattskyldra tekna mismunur á kaupverði samkvæmt kaupréttarsamningi og 

gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur. Samningsdagurinn skiptir því ekki máli í 

þessu samhengi. Í þessu tilfelli er kaupréttur nýttur 1.1.2018 og telst því mismunur á 

kaupverðinu 3 og gangverðinu 10 vera skattskyldar tekjur og verða þær skattlagðar sem 

laun ef starfssamband er talið skýra kaupréttinn. Mismuninn á gangverði á kaupdegi og 

söluverði skal skattleggja sem fjármagnstekjur. Skattlagninguni er frestað skv. 9. gr. þar til 

bréfin eru seld.  

5.1.4 Starfssamband og kaupréttur skv. 9. gr. eða skv. 10. gr. tsl 

Þó svo að veiting valréttarsamnings færi einstaklingi fjárhagslegan ávinning sem fellur 

undir tekjuhugtak 7. gr. tsl. er skattlagning slíkra tekna hjá einstaklingum mismunandi eftir 

því hvort tekjurnar falla undir launatekjur samkvæmt A-lið 7. gr. laganna eða 

fjármagnstekjur samkvæmt C-lið sömu greinar sem fjallar um fjármagnstekjur. Við 

afmörkun launatekna gagnvart fjármagnstekjum samkvæmt fyrrgreindum ákvæðum hefur 

úrslitaþýðingu hvort tekjurnar verði taldar endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða 

þjónustu, án tillits til viðmiðunar sem innt er af hendi fyrir annan aðila, í skilningi 1. tölul. 

A-liðar 7. gr. en samkvæmt ákvæðinu falla þar undir aðrar hliðstæðar starfstengdar 

greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem sýnilega eru gefnar sem 

kaupauki. 

Þegar dómstólar fjalla um valréttarsamninga sbr. hér að framan byrja þeir gjarnan á því 

að fjalla um það hvers vegna skattaðila hlotnist valréttarsamningur. Efni samnings aðila er 

Gangverð Kaupverð Söluverð

1.1.2017 5

1.1.2018 10 3

31.12.2018 15
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þá metið heildstætt og litið til þess hvaða skilmálar eru t.d. um áframhaldandi starfsamband 

eða uppgjör samnings við brotthvarf starfsmanns úr starfi. Ekki verður annað séð en að 

dómstólar meti samningana út frá því hvort líklegt sé að aðili sem ekki á í starfssambandi 

eigi kost á ívilnandi valréttarsamningi eða ekki. Í þeim dómum sem raktir eru hér að framan 

er tilkoma valréttarsamninga ávallt talin byggð á starfssambandi. Í einu máli var maka 

starfsmanns veittur kaupréttur en í því máli var ekki látið reyna á það hvort makanum hefði 

hlotnast kauprétturinn vegna starfssambands hins aðilans. Vandséð er hins vegar að 

viðkomandi aðila hefðu staðið hlunnindin til boða án starfssambandsins. Þegar dómur 

hefur slegið því föstu að kaupréttur byggi á starfssambandi er grundvöllur málsins skýr 

hvað það varðar að um starfstengd hlunnindi sé að ræða skv. 1. mgr. 1 tölul.  A-liðar 7. gr. 

tsl. og að fara beri með tekjurnar annað hvort eftir 9. gr. tsl. eða 10. gr. tsl. Tekjur skv. 9 

gr. eru skattlagðar á sama hátt og laun en tekjur skv. 10. gr eru skattlagðar sem 

fjármagnstekjur. Til þess að skera úr því hvort skuli fara með tekjur skv. 9. eða 10. gr. er 

einfaldast að fara í gegnum 10. gr. en tekjur af kaupréttarsamningum sem uppfylla öll 

skilyrði 10. gr. tsl. eru skattlagðar sem fjármagnstekjur samkvæmt C-lið 7. gr. tsl. Varla 

getur vafi leikið á því hvort skilyrði 10. gr. séu uppfyllt þar sem fram kemur í 8. tölul. 

greinarinnar að hafi félag í hyggju að veita starfsmönnum kauprétt skuli það hafa sent 

ríkisskattstjóra fyrirfram til staðfestingar áætlun um kauprétt starfsmanna, ásamt 

upplýsingum um framangreind atriði í því formi sem hann ákveður. Á því leikur ekki vafi 

hvenær um kauprétt skv. 10. gr. tsl. er að ræða. Falli kaupréttur ekki undir 10. gr. fellur 

hann undir þá 9.  

Sé um kauprétt skv. 9. gr. tsl. að ræða kemur fram í greininni að til skattskyldra tekna 

teljist mismunur á kaupverði skv. kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar 

kaupréttur er nýttur og að skattlagningu skuli frestað þar til bréfin eru seld. Með gangverði 

er átt við skráð markaðsverð í kauphöll eða á skipulögðum tilboðsmarkaði en séu 

viðkomandi bréf ekki skráð í kauphöll skal verð miðast við gangverð þeirra í viðskiptum.Sé 

það ekki til staðar skal miða við bókfært verð eigin fjár samkæmt síðasta endurskoðaða 

ársreikningi eða árshlutareikningi viðkomandi félags.  

Hæstiréttur hefur tekið á tilfellum þar sem félag í eigu starfsmanns kaupir hlutabréf á 

verði sem var verulega lægra en gangverð. Í þeim tilfellum sem starfssamband 

vinnuveitanda og starfsmanns er talið hafa ráðið því að kaupréttur var veittur er horft 

framhjá því hvert kaupréttinum er ráðstafað, ekki þýðir að skáka félagi í eigu starfsmanns 

ínn í kaupréttarsamning. Ef starfssamband er ástæða þess að kaupréttur er veittur á verði 

sem er lægra en gangverð er um hlunnindi starfsmannsins að ræða og ber honum að greiða 
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skatt af þeim hlunnindum. Má með sömu rökum halda því fram að sé maka starfsmanns 

veittur kaupréttur á forsendum starfssambands vinnuveitanda og starfsmanns beri að 

skattleggja hlunnindin hjá starfsmanni burtséð hvert hann ráðstafi kaupréttinum. 

Dæmi um kauprétt 

Kaupréttarsamningur gerður 1.1.2016 þar sem A er veittur kaupréttur á 100 hlutum í 

félaginu B á kaupréttarverðinu 1000. Kaupverð er því 100.000 kr. Gengi bréfanna í 

kauphöll þann dag er 1200, verðmætið því 120.000 kr. A selur bréfin þann 31.12.2017, þá 

er gengi bréfanna 1500 og söluverðið því 150.000 kr.  

 

 

 

Þann 31.12.2017 stofnast til skattskyldu, þá eru bréfin seld. Í fyrsta lagi af mismuninum 

á kaupréttarverðinu 100.000 kr og gangverðinu 120.000 kr. Af þessum tekjum, þ.e. 20.000 

kr., ber að greiða tekjuskatt á grundvelli 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. og útsvar á 

grundvelli í 21. gr. tsv. Af þessum 20.000 kr. gæti því skattprósentan orðið að lágmarki 

33,94% og að hámarki 46,32%. Þar af leiðir að skatturinn gæti lægstur orðið 6.988 kr. og 

hæstur 9.264 kr. Þar að auki ber að greiða skatt af mismuninum á 120.000 kr. og 150.000 

kr. á grundvelli 3. tölul. C-liðar 7. gr. tsl. fjármagnstekjuskatt sem var 20% á árinu 2017. 

Skattur á þeim grundvelli af 30.000 kr.yrði því 6.000 kr. Samtals að lágmarki 12.988 og 

að hámarki 15.264 kr.  

5.2 Söluréttur 

Sömu sjónarmið eiga við um kaupréttarsamninga og söluréttarsamninga hvað varðar 

flokkun tekna m.t.t. sambands veitanda söluréttar og þess sem söluréttar nýtur. Sé um 

vinnusamband að ræða er það að jafnaði talin ástæða þess að vinnveitandi gerir ívilnandi 

samning við starfsmann sinn. Söluréttarsamningar eru ögn flóknari skattalega séð en 

kaupréttarsamningarnir þar sem löggjafinn hefur ekki sett sérstakar reglur um þá sbr. 9. gr. 

Kaupréttarsamningur

Nafnverð hlutar Kaupréttargengi Kaupverð 

Kaupréttur veittur 1.1.2016 100 1.000 kr 100.000 kr

Nafnverð hlutar Markaðsgengi Markaðsverð hlutar

Markaðsverð 1.1.2016 100 1.200 kr 120.000 kr

Hagnaður við nýtingu kaupréttar 20.000 kr

Nafnverð hlutar Markaðsgengi Söluverð 

Hlutabréf seld 31.12.2016 100 1.500 kr 150.000 kr

Hagnaður við sölu hlutabréfa 30.000 kr
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tsl. um kaupréttarsamninga. Dómstólar hafa fjallað um söluréttarsamninga en þó alls ekki 

allar hliðar þeirra samninga. Í Hrd. 31. mars 2011 (626/2010) kom m.a. fram að samkvæmt 

þeim samningum sem til umfjöllunar voru hefðu tekjur ekki myndast hjá áfrýjanda í 

skilningi 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. fyrr en annað af tvennu gerðist. Að áfrýjandi: 

a) neytti söluréttar og hefði af því hagnað sem svaraði til mismunar á söluverði og 

markaðsverði hlutabréfanna á þeim tíma að viðbættri umsaminni uppbót ásamt 

álagi.  

b) losnaði undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns með því að starfa áfram hjá 

honum um þriggja ára skeið eftir gerð hvors samnings og hljóta að launum fyrir það 

tekjur sem svöruðu til mismunar á markaðsverði hlutabréfanna og því verði sem 

kaupréttarins hefði ella verið neytt fyrir.  

Í sama dómi kom einnig fram að söluréttarsamningar geti myndað skattskyldar tekjur 

strax við gerð samnings vegna þeirrar tryggingarverndar sem hann veitir. Það er því ljóst 

að aðeins við fyrrgreinda tvo atburði getur söluréttarsamningur myndað skattskyldar tekjur 

hjá starfsmanni, þ.e. við gerð söluréttarsamnings, við nýtingu hans. Söluréttarsamningum 

fylgir hins vegar oftast kaupréttur til handa veitanda söluréttarins og hefur Hæstiréttur litið 

svo á að sá samningur geti haft í för með sér tekjur fyrir starfsmann með því móti að sé sá 

kaupréttur ekki nýttur sé mismunur kaupréttarverðs og gangverðs sem er hærra en 

kaupréttarverð tekjur hjá starfsmanni. Hæstiréttur virðist þó vera að hallast á þá sveif að 

þar sem áhrif þess að losna undan kauprétti vinnuveitanda hafi sömu áhrif og að um 

kauprétt hafi verið að ræða þá beri að fara með skattlagninguna eins og um kauprétt hafi 

verið að ræða. Hæstiréttur virðist þannig líta á það hvaða fjárhagslegu áhrif samningar hafi 

frekar en form þeirra, sbr. ummæli Hæstaréttar í Hrd. 28. apríl 2016 (615/2015).36 

Dæmi um sölurétt: 

Nú er söluréttur þeim eiginleikum gæddur að hann verður ekki nýttur af skynsemi nema 

að það verð sem sölurétturinn tryggir sé hærra en gangverð hlutabréfanna. 

Sölurréttarsamningur er gerður 1.1.2016 þar sem A er veittur réttur til að selja 100 hluti í 

félaginu B þann 31.12.2017 á söluréttarréttarverðinu 1500. Gengi bréfanna í kauphöll á 

söluréttardegi er 500 og er verðmætið því 50.000 kr. A nýtir söluréttinn á söluréttardegi, 

                                                 

36 Í dómnum kemur m.a. fram: „Þegar samningarnir, sem gerðir voru 7. september 2005, eru virtir í 

heild er fallist á þá niðurstöðu héraðsdóms að þeir hafi haft sömu fjárhagsleg áhrif fyrir áfrýjanda og 

ef hann hefði fengið skilyrtan rétt til að kaupa hlutabréf í Straumi Fjárfestingarbanka hf. vegna starfs 

síns hjá bankanum, sbr. 9. gr. laga nr. 90/2003.“ 
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sölurétttarverðið er 1500 og fær hann því greiddar 150.000 kr. Hagnaður A vegna 

söluréttarins er því 100.000 kr. 

 

 
Nýting söluréttar aðeins skynsamleg ef verð söluréttar er hærra en gangverð. 

 

 

Dæmi um sölurétt þar sem vinnuveitandi hefur skilyrtan kauprétt:  

Starfsmanni hlotnast söluréttur þann 1.1.2016 og þann sama dag stofnast til skilyrts 

kaupréttar hjá fyrirtækinu. Starfsmaður tekur lán sem ber 10% vexti og er gert ráð fyrir því 

í sölu- og kaupréttarsamningum. Starfsmaður má nýta sölurétt í nokkra daga en hann 

rennur út kl. 12:00 á hádegi þann 31.12.2016. Á sama tíma fellur skilyrtur kaupréttur 

fyrirtækis niður. Starfsmaður losnar því undan kauprétti vinnuveitanda síns á þeim tíma og 

getur hann því selt hlutabréfin á markaði.  

 

 
Markaðsverð að frádregnu kaupréttarverði vinnuveitanda mynda skattskyldar tekjur. 

 

 

Í dæminu hér að ofan sést glöggt hver virkni söluréttarsamninga er. Væri markaðsvirði 

t.d. 100.000 kr. væri skynsamlegt að nýta sölurétt sem gæfi verðið 110.000 kr. 

Mismunurinn 10.000 væri þá skattlagður sem A tekjur. Væri markaðsvirðið hins vegar 

150.000 kr. væri skynsamlegra að láta samningana renna sitt skeið og hagnast á því um 

40.000 kr. sem væru á sama hátt skattlagðar sem A tekjur.  

Söluréttarsamningar milli starfsmanns og vinnuveitanda eru oftast hluti af 

samningsfléttu sem hefur það markmið að samþætta hagsmuni þess sem söluréttar nýtur 

og þess sem hann starfar hjá, þ.e. að hámarka verðmæti hlutabréfa í því félagi sem 
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starfsmaður vinnur hjá. Ríkisskattstjóri hefur haldið því fram að um sé að ræða 

samningsfléttur sem séu í raun ígildi skilyrts kaupréttarsamnings. Hæstiréttur hefur hafnað 

því og sagt að söluréttarhafar í þeim málum sem rakin hafa verið hafi orðið raunverulegir 

eigendur viðkomandi hlutabréfa um leið og kaupverð var greitt.37 Hins vegar hefur 

Hæstiréttur sagt að í þeim tilfellum þar sem söluréttur er veittur og vinnuveitandi hafi 

skilyrtan kauprétt á hlutabréfunum sé hin endanlega niðurstaða nánast eins og um skilyrtan 

kauprétt hafi verið að ræða og því gildi 9. gr. tsl. um skattalega meðferð viðskiptanna.38 Í 

9. gr. tsl. kemur fram að til skattskyldra tekna telst mismunur á kaupverði samkvæmt 

kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur.  

 

 
 Hlunnindi í formi söluréttarsamnings og tengdra samninga. 

 

Myndin hér að ofan sýnir þá atburði í töluliðum 1-5 sem afmarka hlunnindi sem 

starfsmanni getur hlotnast vegna söluréttarsamnings og tengdra samninga. Hæstiréttur 

hefur sagt að starfmanni geti hlotnast hlunnindi sem felast í tryggingu fyrir tapi á 

hlutabréfaviðskiptunum en þá tryggingu geti starfsmaður keypt hjá fjármálafyrirtæki. 

Ríkisskattstjóri hefur ekki látið reyna á skattlagningu slíkra hlunninda. Einnig hefur 

Hæstiréttur sagt að starfsmanni geti hlotnast hlunnindi við það að hann nýti sölurétt sinn 

og hafi af því tekjur sem svari til mismunar á gangverði og söluréttarverði. Þannig geti 

starfsmanni hlotnast skattskyldar tekjur vegna hlunninda sbr. töluliði 1-3 á myndinni.  

Í ljósi þess að söluréttarsamningar eru að jafnaði veittir starfsmönnum í þeim tilgangi 

að samþætta hagsmuni starfsmanns og fyrirtækis er ljóst að söluréttur, sem hluti af 

                                                 

37 Sbr. eftirfarandi ummæli Hæstaréttar í máli 626/2010: „Af ákvæðum kaupsamninga áfrýjanda við 

Kaupþing banka hf. 31. desember 2001 og Kaupþing Búnaðarbanka hf. 19. nóvember 2003, sem áður 

voru rakin, orkar ekki tvímælis að eignarréttur að hlutabréfunum, sem samningarnir tóku til, færðist í 

hendur áfrýjanda um leið og kaupverð bréfanna var greitt með fé, sem félögin veittu honum með 

lánssamningunum 21. desember 2001 og 9. desember 2003.“ 
38 Sbr. eftirfarandi ummæli Hæstaréttar í máli 615/2015: „Þegar samningarnir, sem gerðir voru 7. 

september 2005, eru virtir í heild er fallist á þá niðurstöðu héraðsdóms að þeir hafi haft sömu 

fjárhagsleg áhrif fyrir áfrýjanda og ef hann hefði fengið skilyrtan rétt til að kaupa hlutabréf í Straumi 

Fjárfestingarbanka hf. vegna starfs síns hjá bankanum, sbr. 9. gr. laga nr. 90/2003.“ 
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hvatakerfi og þar með mögulega fleiri tengdum samningum, verður varla veittur nema að 

fyrirtæki hafi jafnframt skilyrtan kauprétt á hlutabréfunum. Það ætti að  tryggja í fyrsta lagi 

að starfsmaðurinn starfi út samningstímann og í öðru lagi gæti slíkur samningur tryggt að 

fyrirtækið verði ekki fyrir fyrir útgjöldum, t.d. ef starfsmaður hættir eða er rekinn vegna 

brota í starfi eða að hann hverfi frá af öðrum orsökum. Af því leiðir að kaupréttur fyrirtækis 

fylgir ávallt söluréttarsamningi milli starfsmanns og fyrirtækis, séu samningar sem þessir 

gerðir í þeim tilgangi að vera hluti af hvatakerfi fyrirtækis. Þar af leiðir að það er 

raunveruleg kvöð á starfsmanni að halda skilmála kaupréttarsamnings vinnuveitanda hvað 

t.d. starfstíma varðar. Það að losna undan viðjum kaupréttar og hljóta að launum tekjur 

sem svara til mismunar á markaðsverði hlutabréfanna og kaupréttarverði er því skattalegt 

andlag. Kaupréttarverð samanstendur að jafnaði, sbr. þá dóma sem að framan hafa verið 

raktir, af kaupverði á þeim degi sem söluréttarsamningur er gerður að viðbættum vöxtum 

og þóknun á samningstíma. Kaupréttarverð fyrirtækis og söluréttarverð starfsmanns er í 

grunninn sama fjárhæðin. 

Af því leiðir að sé söluréttur ekki nýttur og myndi þar af leiðandi ekki tekjur hjá 

söluréttarhafa er komin ný grunnstaða í samninga milli aðila, þ.e. 

kaupréttarverð/söluréttarverð. Söluréttarhafi hefur fram til þess tíma notið 

tryggingarverndar söluréttarsamningsins en einnig verið samningsbundinn vinnuveitanda 

sínum og þar með verið í viðjum kaupréttar fyrirtækisins. Niðurstaðan hlýtur að vera sú að 

sé söluréttur ekki nýttur hefur markaðsverð hlutabréfanna hækkað umfram 

söluréttarverðið. Því hafi söluréttarhafi hagnast án áhættu um það verð sem er mismunur 

sölu- eða kaupréttarverðs og markaðsverðs þegar söluréttarhafi getur fyrst selt 

undirliggjandi bréf á markaðsverði samkvæmt samningum aðila, þ.e. er laus undan viðjum 

kaupréttar vinnuveitanda. 

Á mynd 1 hér að framan eru þeir samningar og atburðir sem geta leitt til skattskyldra 

tekna hjá söluréttarhafa settir fram sem röð samninga og atburða sem geta leitt til tekna á 

mismunandi stigum eftir því hvernig aðilar máls nýta réttindi sín skv. samningunum. 

Samkvæmt því geta eftirtaldir atburðir orðið við töluliði 1-5 á myndinni og hafa skattaleg 

áhrif:  

1. Þegar samningur er gerður um sölurétt starfsmanns verður til vernd fyrir lækkun 

hlutabréfanna, það eru hlunnindi og ber að skattleggja þau sem laun. 

2. Söluréttur er nýttur og hefur rétthafi af því tekjur sem svara til mismunar á 

gangverði og því verði sem sölurétturinn veitir honum. Sá mismunur eru tekjur og 

ber að skattleggja þær sem laun. 
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3. Söluréttur ekki nýttur. Hér er komin ný grunnstaða á verðmæti samningsins, þ.e. 

söluréttarverð.  

4. Vinnuveitandi nýtir kauprétt sinn. Það getur myndað tekjur hjá starfsmanni ef 

kaupréttarverð vinnuveitanda er hærra en gangverð. Þær tekjur ber að skattleggja 

sem laun. 

5. Starfsmaður uppfyllir skilmála skilyrts kaupréttarsamnings vinnuveitanda á þann 

hátt að vinnuveitandi öðlast ekki rétt til að nýta kauprétt sinn. Við það að losna 

undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda er komin ný grunnstaða í samninga aðila. 

Það er kaupréttarverð vinnuveitanda.  

Fram til þess tíma sem starfsmaður losnar undan viðjum kaupréttar vinnuveitanda síns 

hefur hann ekki haft raunveruleg hlunnindi af samningunum, ef frá eru taldar tekjur sem 

felast í tryggingarvernd söluréttarsamninsins. Söluréttarverð og kaupréttarverð er að 

jafnaði sama talan. Sé kaupréttarverð hærra en söluréttarverð er mismunurinn skattskyld 

hlunnindi sem ættu að skattleggjast þegar vinnuveitandi nýtir kauprétt sinn. Sé 

kaupréttarverð það sama og söluréttarverð leiðir samningsfléttan af sér að starfsmaður 

hefur haft hlunnindi sem svara til mismunar á kaupréttarverði vinnuveitanda og gangverði 

á þeim degi sem samningarnir renna út. Það má eins orða það sem svo að hlunnindin svari 

til mismunarins á upphaflegu kaupverði, að viðbættum kostnaðinum við að tryggja ákveðið 

söluverð (t.d. með kaupum á afleiðusamningi í banka) og gangverði þegar samningar aðila 

renna út. 

 

 
Misumunur á kaupréttarverði og gangverði annars vegar og mismunur á kaupverði að viðbættum 

kostnaði við afleiðusamning og gangverði hins vegar. 

 

5.3 Tímamark skattlagningar vegna kaup- og söluréttarsamninga 

Skv. 2. mgr. 59. gr. tsl. skal telja tekjur til tekna á því ári sem þær myndast. Eins og sýnt 

hefur verið fram á geta tekjur myndast á ýmsum stöðum í tímalínu kaup- og 

söluréttarsamninga. Ekkert samhengi þarf að vera milli þess að tekjur myndist og þess að 

skattaðili hafi fengið peninga í hendur. Tekjur vegna kaupréttarsamninga sem 

starfsmönnum hlotnast vegna starfa sinna fyrir veitanda kaupréttar myndast venjulega 

þegar starfsmaður kaupir viðkomandi hlutabréf. Tekjurnar eru þá mismunur kaupverðs og 

gangverðs þar sem starfsmaður hefur fengið að kaupa hlutabréf á lægra verði en gangverði. 

Dags Dags

1.1.2014 Kaupverð 100.000 1.1.2014 Kaupverð 100.000

31.12.2015 Söluréttar/kaupréttarverð 150.000 1.1.2014 Kostnaður við afleiðusamning 50.000

1.1.2016 Gangverð 200.000 1.1.2016 Gangverð 200.000

Skattskyld hlunnindi 50.000 Skattskyld hlunnindi 50.000
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Tekjur vegna söluréttarsamnings geta myndast við veitingu söluréttarins vegna þeirrar 

tryggingaverndar sem sölurétturinn veitir. Einnig getur söluréttarsamningur myndað tekjur 

við nýtingu söluréttarins við þær aðstæður að söluréttarverð er hærra en gangverð. 

Samningsflétta sem felur m.a. í sér sölurétt starfsmanns og kauprétt vinnuveitanda getur 

myndað tekjur hjá starfsmanni, sé kaupréttarverð vinnuveitanda hærra en söluréttarverð 

starfsmanns. Loks getur sá atburður að sölu- og kaupréttarsamningar falla úr gildi falið í 

sér tekjur hjá starfsmanni á þann hátt að gangverð sé á þeim tímapunkti hærra en 

kaupréttarverð vinnuveitanda. Almenna reglan er sú að tekjur verða skattskyldar á því ári 

sem þær myndast og gildir þá einu hvort þær skili hagnaði í vasa starfsmanns þegar upp er 

staðið sbr. úrskurð YSKN (372/2013) en í því máli var starfsmanni gert að greiða skatta af 

tekjum sem hann hafði í raun aldrei í hendi. 

Með lögum nr. 79/2016, um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun og 

rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti, var því bætt við 2. málsl. 9. gr. 

tsl. að skattlagningu samkvæmt greininni skyldi frestað þar til bréfin væru seld. 

Í athugasemdum með frumvarpinu kom fram að með þessari breytingu á lögunum muni 

starfsmaðurinn hvorki greiða skatt af kauprétti sínum á samningsdegi né þegar hann leysir 

bréfin til sín. Skattlagningu verði frestað þangað til bréfin eru seld. Vera kann að löggjafinn 

hafi viljað með þessari breytingu bregðast við því hvernig skattlagningu var háttað, t.d. í 

úrskurði YSKN (372/2013) þar sem skattaðila var gert að greiða skatt af hlunnindum, 

hlutabréfum sem aldrei voru seld og urðu á endanum verðlaus.39 

Þar voru tekin af öll tvímæli um það að skattlagningu skuli frestað þar til viðkomandi 

hlutabréf eru seld þegar um kauprétt starfsmanns er að ræða. Hæstiréttur hefur talið, eðli 

máls samkvæmt, að 9. gr. eigi einnig við þegar um sölurétt starfsmanns er að ræða.40  

                                                 

39 Í umsögn Viðskiptaráðs Íslands varðandi frumvarpið kom m.a. fram: “Samkvæmt núgildandi lögum 

er mismunur markaðsverðs og kaupréttarverðs skattlagður við nýtingu kaupréttar, þó viðkomandi hafi 

ekki innleyst hagnað sinn. Í mörgum tilfellum þegar samið um greiðslur í formi kauprétta eru 

einstaklingar því knúnir til að taka lán til að greiða skatt af réttindunum. Sú staða kann hins vegar að 

koma upp að hlutabréfaverð lækki hratt eða ekki sé markaður fyrir viðkomandi bréf þannig að það skapi 

vandræði fyrir viðkomandi lántaka. Fyrirkomulagið leiðir því til þess að notkun kauprétta er óhagkvæm 

og óhóflega áhættusöm.“ 
40 Sbr. eftirfarandi ummæli Hæstaréttar í máli 626/2010: „Þar sem að í upphafsorðum 9. gr. laga nr. 

90/2003 væri tekið fram að tekjur í skilningi 1. mgr. 1. töluliðar A. liðar 7. gr. laganna og sama ákvæðis 

í eldri lögum nr. 75/1981 gætu myndast með kaupum á hlutabréfum samkvæmt kauprétti hlyti eðli máls 

samkvæmt að fara á sama veg um starfstengd kaup á hlutabréfum eins og B og K hefðu samið um.“ 
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6 Niðurstöður 

Valréttarsamningum sem starfsmönnun hlotnast vegna starfa sinna má skipta í þrjá flokka. 

Í fyrsta lagi kaupréttarsamninga, í öðru lagi söluréttarsamninga og í þriðja lagi samninga 

sem innihalda m.a. samning um sölurétt starfsmanna og samning um kauprétt veitanda 

söluréttarsamnings.  

Þegar fjallað er um valréttarsamninga í skattalegu tillliti er grundvallaratriði að átta sig 

á því hvernig samningarnir eru til komnir. Ef sýnt er fram á að ívilnandi samningar byggja 

á starfssambandi valréttarhafa og valréttarveitanda þarf að hyggja að því hvort um þá gildi 

9. gr. tsl eða 10. gr. tsl. Gildi 9. gr. tsl um samningana verða tekjur af þeim skattlagðar sem 

laun en gildi 10. gr. tsl. verða tekjur af þeim skattlagðar sem fjármagnstekjur. Mikill munur 

er á skatthlutfallinu og því skiptir miklu máli hvort um launatekjur er að ræða eða 

fjármagnstekjur.  

Í tilfelli kaupréttarsamninga myndast tekjur þegar kaupréttur er nýttur. Tekjurnar eru 

mismunur á kaupréttarverði og gangverði, sé gangverð hærra en kaupréttarverð. Sé 

kaupréttur byggður á starfssambandi og gildi 9. gr. tsl. um kaupin er því greiddur skattur 

af þeim tekjum sem sem myndast við nýtingu kaupréttar eins og um launatekjur sé að ræða 

en af tekjum sem koma til eftir nýtingu kaupréttar og þar til bréfin eru seld er greiddur 

skattur eins og um fjármagnstekjur sé að ræða. Ströng skilyrði eru fyrir því að kaupréttur 

geti byggst á 10. gr. og þarf að uppfylla öll skilyrðin sem greinin tiltekur til þess að 

skattlagning kaupréttarins geti grundvallast á greininni. Sé svo er skattlagningin af 

tekjunum eins og um fjármagnstekjur sé að ræða, bæði þeim tekjum sem myndast við 

nýtingu kaupréttar og þeim tekjum sem myndast eftir það. 9. gr. tsl. mælir fyrir um að 

skatturinn komi til greiðslu þegar bréfin eru seld. Kaupréttur sem er veittur á grundvelli 

starfssambands tilheyrir starfsmanninum, sama hvert hann síðan kann að ráðstafa þeim 

rétti, til einkahlutafélags eða annars konar félaga í sinni eigu. Litið er framhjá slíkum 

ráðstöfunum ef sýnt er að kaupréttur sé tilkominn vegna starfssambands.  

Við mat á því hvernig skuli staðið að skattlagningu tekna af söluréttarsamningum er 

starfssambandið grundvallaratriði, rétt eins og varðandi kaupréttarsamninga. Sé um 

starfssamband að ræða og ekki sýnt fram á að starfsmaður hafi öðlast sölurétt á öðrum 

forsendum en starfssambandinu er litið svo á að um launatekjur sé að ræða af tekjum vegna 

söluréttarsamninga. Tekjur geta myndast af söluréttarsamningum á tvennan hátt, við 

veitingu söluréttarins og við nýtingu hans. Enginn vafi er á að við veitingu söluréttar er 

söluréttarhafa veitt hlunnindi í því formi að veitandi söluréttarins er skyldur til að kaupa 
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hlutabréfin við tilteknar aðstæður. Í því felst tryggingarvernd gegn óhagstæðri verðþróun 

hlutabréfanna. Ríkisskattstjóri hefur ekki metið þessi hlunnindi til verðs í þeim málum sem 

hér hafa verið til skoðunar. Söluréttarsamningar geta einnig myndað tekjur við nýtingu 

söluréttarins sem mismunur á söluréttarverði og gangverði hlutabréfanna, sé gangverð 

lægra en söluréttarverð. Tekjurnar verða til við nýtingu söluréttarins og skattleggjast þá. 

Samningar sem innihalda söluréttarsamning til handa starfsmanni og kauprétt til handa 

veitanda valréttarins geta einnig myndað tekjur. Hæstiréttur hefur orðað það á þann hátt að 

við það að starfsmaður losni undan viðjum kaupréttar þess sem veitir söluréttinn geti 

starfsmaðurinn haft af því tekjur sem svari til mismunar á kaupréttarverði og gangverði 

hlutabréfanna á þeim tíma sem kauprétturinn fellur niður. Þær tekjur eru launatekjur ef 

starfssamband skýrir það að starfsmanni stóðu samningar sem þessir til boða. Hæstiréttur 

hefur einnig komist að þeirri niðurstöðu að um samninga af þessu tagi gildi 9. gr. tsl. og 

þar með að skattlagningu þessara tekna skuli frestað þar til bréfin eru seld. Ekki breytir 

neinu í því samhengi með hverju greitt er fyrir hlutabréfin.  

Rétt eins og varðandi kaupréttarsamninga tjáir ekki að skáka félögum inn í samninga 

af þessu tagi og telja tekjurnar sem atvinnurekstrartekjur, fram hjá því er litið í skattalegu 

tilliti.  

Af ofangreindu er því ljóst að skýri ekki annað en starfssamband veitingu 

valréttarsamninga skattleggjast tekjur sem af þeim sem laun en ekki sem fjármagnstekjur 

eða atvinnurekstrartekjur. Tekjurnar skattleggjast því sem A – tekjur og er skatturinn á 

bilinu 33,94% til 46,24% en skattur á fjármagnstekjur, C – tekjur, er nú 22% og skattur af 

atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, B – tekjur, eru nú 20%. 
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