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Útdráttur 

Samstæður félaga sem ein skattaleg eining 

Hin lagalega aðferð skv. 4. mgr. 55. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003 um nýtingu taps milli 

félaga 

 

Samstæður félaga eiga þess kost að vera samsköttuð sem ein skattaleg eining uppfylli þær 

skilyrði 55. greinar laga um tekjuskatt nr. 90/2003 um samsköttun.  

Í ritgerð þessari var leitast við að gera grein fyrir skilyrðum og aðferðum við samsköttun 

félagasamstæða á grundvelli 55. gr. tskl. Lögð var áhersla á skilyrði fyrir nýtingu yfirfærslu 

taps og þá aðferðafræði sem beitt er hverju sinni. Uppgjörsaðferðir skattskila vegna yfirfærslu 

taps innan samstæðu hafa þróast á mismunandi vegu hin síðari ár. Það hefur svo leitt til þess 

að félög og samstæður í sambærilegum rekstri hafa verið gerðar upp á mismunandi hátt. 

Leitaðist höfundur eftir því að draga fram hina lagalegu aðferð 4. mgr. 55. gr. tskl. með tilliti 

til tilgangs og markmiðs greinarinnar í heild. Litið var til lögskýringargagna, 

réttarframkvæmdar og annarra fræðigreina. Jafnframt voru tekin viðtöl við sérfræðinga með 

það að markmiði að leiða fram helstu sjónarmið eftirlitsaðila og atvinnulífsins.  

Farið var yfir skilgreiningu á hugtakinu samstæða og gerð stuttleg skil á hugtakinu 

rekstrarkostnaður og yfirfæranlegu tapi félaga. Þá var farið yfir almenn skilyrði skil fyrir 

heimild til samsköttunar. Sérstök áhersla var lögð á skilyrði 4. mgr. 55. gr. og þá aðferðafræði 

sem nefnd var í dæmaskyni í lögskýringagögnum um hvernig ætti að útdeila tapi milli félaga í 

samsköttun. Skoðað var samanburður á öðrum ákvæðum sem heimila nýtingu taps á milli 

félaga með áherslu á markmið og tilgang löggjafans. Sérstaklega voru gerð skil á meðferð 

vaxtakostnaðar sem rekstrarkostnað. Að lokum var fjallað um á nýleg frumvörp sem lögð voru 

fram um breytingar á 55. gr. tskl. um yfirfærslu taps og samsköttun félaga með fastar 

starfstöðvar hér á landi.  

Helsta niðurstaða ritgerðar þessarar er að ákvæði 4. mgr. 55. gr. tskl. um tapsnýtingu milli 

félaga sé ábótavant. Setja þurfi skýrari reglur um hvernig skuli fara með yfirfæranlegt tap innan 

samstæðu með það að leiðarljósi að styðja við markmið og tilgang ákvæðisins. 
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Abstract 

Consolidated companies as a single tax entity – The legal process according to Paragraph 

4 of Article 55 of Act no. 90/2003, on Income Tax, regarding the transfer of losses between 

companies 

Conglomerates can be jointly taxed as a single entity if they fulfill the requirements of Article 

55 of Act no. 90/2003, on Income Tax, regarding joint taxation. 

This thesis analysed the requirements and methods of joint taxation of conglomerates based on 

Article 55 of Act no. 90/2003. Emphasis was placed on the requirements of transfer of losses 

and the methodology used each time. The accounting methods of transfer of losses within a 

conglomerate have evolved in different ways in recent years. This has had the effect that 

companies and conglomerates in similar operations file their tax returns differently. This thesis 

extracted the legal methods of Paragraph 4 of Article 55 of Act no. 90/2003, with consideration 

to the purpose of the Article, based on preparatory works, case law and other scholary work. 

Interviews were also conducted with experts with the aim of presenting the main views of 

regulators and companies. The thesis also considered the definition of the terms conglomerate, 

operating expenses and transferable loss of companies and defined general conditions for joint 

taxation. Special emphasis was placed on the conditions of Paragraph 4 of Article 55 and the 

methodology mentioned in the preparatory works on how to distribute losses between jointly 

taxed companies. Comparison was also made between other provisions that discuss the offset 

of losses of one company against profits of another company, focusing on the objectives and 

purpose of the legislator. Specifically, the treatment of interest expenses was discussed and 

how those expenses play a critical role in tax returns. Finally, the thesis considered a bill that 

has been drafted to amend Article 55 regarding the transfer of losses and joint taxation of 

companies with permanent establishments in Iceland. 

The main conclusion of this thesis is that the provisions of Paragraph 4 of Article 55 regarding 

the transfer of losses between companies is insufficient. There must be clearer rules on how to 

transfer losses between conglomerates so that the purpose and objectives of the Article are 

reflected in the tax returns of that conglomerate.  
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1 Inngangur 
Síðustu ár hafa fyrirtækjum og félögum fjölgað ört og eigendur þeirra séð hag sinn í því að 

haga starfsemi þeirra eða rekstri í fleiru en einu félagi. Eigendur félaga stofna eða fjárfesta í 

fyrirtækjum að meginstefnu til að ávaxta fjárfestingu sína eða alfa sér viðurværis. Talið er að 

mikilvægt sé að skattkerfið sé þannig úr garði gert að það hvetji fyrirtæki eða eigendur þeirra 

til að endurfjárfesta. Þau sjónarmið hafa komið fram að háir skattar og flókið regluverk geti 

dregið úr frumkvæði og fjárfestingu atvinnulífsins.1 

Löggjafinn hefur reynt að bregðast við slíkum sjónarmiðum og í lögum um tekjuskatt nr. 

90/20032 má finna ákvæði sem ætluð eru til skattspörunar fyrir skattaðila. Þegar einstaklingar 

eða lögaðilar sjá álitlegan fjárfestingakost er eðlilegt að þeir möguleikar til skattspörunar komi 

til skoðunar.  

Ein leið er samsköttun. Eigandi fjárfestir þá í félagi eða skiptir upp rekstrareiningum sem hann 

á nú þegar þannig að úr verði móður- og dótturfélög. Ástæður fyrir slíkum tilfærslum geta verið 

eins margar og félögin eru mörg. Ein af þessum ástæðum er skattaleg hagræðing fyrir félögin 

og hluthafa þeirra, samhliða dreifingu á áhættu og því að njóta annarrar rekstarhagræðingar 

hverju sinni. Þegar móðurfélag á svo meirihluta hlutafjár í dótturfélögum sínum er um að ræða 

svokallaðar samstæður. 

Samstæður geta nýtt sér 55. gr. tskl. til að samskatta félögin að uppfylltum nánari skilyrðum 

greinarinnar. Var það gert heimilt með lögum nr. 154/1998, um breytingu á lögum nr. 75/1981, 

um tekjuskatt og eignaskatt, með síðari breytingum. Á þeim tíma var fyrirkomulag 

félagasamstæða mun einfaldara en það er í dag.3 Samkvæmt upplýsingum ríkisskattstjóra höfðu 

1.800 félög skráða heimild til samsköttunar á árinu 2017 en um 3.000 félög hafa sótt um 

samsköttun frá upphafi. Sumar félagasamstæður í dag eru hins vegar gríðarlega stórar og saman 

standa af mörgum félögum sem geta staðið af, móðurfélagi, dótturfélögum, systurfélögum og 

öðrum millifélögum.4 Slíkar samstæður hafa verið frá allt að 10 til 30 félögum og farið hvað 

mest upp í 38 félög. Slíkur félagafjöldi og samsköttun almennt getur gert uppgjör þessara félaga 

flókin og umfangsmikil í skatteftirliti.5 Tölur síðustu ára hafa sýnt að félögum sem óska eftir 

samsköttun fer fjölgandi og samhliða því fara upphæðirnar sem nýttar eru hækkandi. Þess má 

                                                 
1 Páll Kolbeins, „Álagning lögaðila 2017“ (2017) 76 Tíund - fréttablað RSK 18, 22. 
2 Hér eftir iðulega tskl.  
3 Alþt. 2016-2017, A-deild, 385. mál, umsögn Ríkiskattstjóra við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/864. 
4 sama heimild. 
5 sama heimild. 
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geta að millifærslur vegna samsköttunar á árinu 2016 námu 263 milljörðum króna og dreifðust 

á 850 félög.  

Helstu verðmætin sem fólgin eru í samsköttun er sameiginleg nýting á tapi sem myndast hjá 

einu eða fleiri félagi á móti hagnaði annarra félaga innan samstæðunnar sem og yfirfæranlegt 

tap hverju sinni. Í yfirfæranlegu tapi félaga geta falist töluverð verðmæti fyrir félög en í 

álagningu lögaðila 2017 vegna rekstrarársins 2016 kemur fram að uppsafnað tap félaga var 

2.201,6 milljarðar króna.6 

Uppgjörsaðferðir fagaðila vegna yfirfærslu taps innan samstæðu hafa þó þróast á mismunandi 

vegu hin síðari ár. Það hefur svo leitt til þess að félög og samstæður í sambærilegum rekstri 

hafa verið gerðar upp á mismunandi hátt. Almennt er því haldið fram af hálfu löggjafans að 

nýtingu eldra taps í samsköttun sé beitt með röngum hætti.7 Skattalög eru íþyngjandi fyrir 

skattþega og í dómaframkvæmd hefur margsinnið verið áréttað að lagareglur verði að vera 

ótvíræðar og skýrar.8 Eðlilegt er að gera þá kröfu til til löggjafans að hann bæti úr óskýrleika í 

skattalögum, ella beri hann hallann af því.9 

Eigendur fyrirtækja geta einnig nýtt sér önnur skattspörunar ákvæði tekjuskattslaganna. 

Ákvæði 51. gr. um skattfrjálsan samruna var lögfest með sama markmið í huga og 

samsköttunar ákvæði tekjuskattslaganna. Það er, að auðvelda og gera rekstrarumhverfi 

fyrirtækja markvissara og að álitlegri fjárfestingakosti. Ákvæði þessi heimila félögum einnig 

að nýta yfirfæranlegt tap milli sameinaðra félaga en þó með þeim takmörkunum sem felast í 

54. gr. tskl.  

Verður í ritgerð þessari reynt að laða fram markmið og tilgang löggjafans við setningu 

samsköttunar ákvæðis 55. gr. tskl. með aðaláherslu á 4. mgr. greinarinnar um aðferðarfræði 

samnýtingar á tapi samstæðu. Settar verða fram helstu aðferðir sem notaðar eru í skattskilum 

félaga við útdeilingu taps innan samstæðu með tilliti til laga áskilnaðar 4. mgr. 55. gr. tskl. 

Einnig verða skilyrði samsköttunar borin saman við önnur ákvæði tekjuskattslaganna sem 

heimila nýtingu taps innan félaga á grundvelli annarra ákvæða tekjuskattslaga s.s. þegar um 

ósjálfstæða skattaðila að og ræða og við samruna og skiptingu félaga með áherslu á meðferð 

taps í þeim tilvikum. 

                                                 
6 Páll Kolbeins (n. 1) 30. 
7 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 515-385 mál, athugasemdir við 3. gr., mgr. 2. 
8 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
9 Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs g. Halli Árnasyni, Hrd. 20. desember 1994 í máli nr. 489/1991. 
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2 Skattaréttur 

2.1 Hugtakið skattur 

Hugtakið skattur hefur ekki verið skilgreint sérstaklega í lögum en til skilgreiningar Jónatans 

Þórmundssonar hefur alloft verið litið í íslensku réttarkerfi. Hún hljóðar svo: 

Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga 

eða lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun 

ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds 

endurgjalds frá hinu opinbera.10 

Skattur er því greiðsla sem aðilum er skylt að greiða til ríkisins. Vegna þess hversu íþyngjandi 

ákvarðanir geta verið um skattskyldu aðila eru ákvæði í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/194411 sem segja til um hvernig og með hvaða hætti megi á skatt leggja. Lögmætisregla 

skattaréttar kemur fram í 40. og 77. gr. stjskr. Í henni felst að engan skatt meig á leggja né 

breyta eða taka af nema heimild sé fyrir því í lögum. Ekki er heimilt að framselja 

skattlagningarvaldið til stjórnsýslunnar eða leggja álögur á einstaklinga eða lögaðila með 

stjórnvaldsfyrirmælum. 

Mikilvægt er að reglur í skattarétti beri einnig með sér réttaröryggi, jafnræði og fyrirsjáanleika. 

Af þeim sökum verður skattlagningin að byggjast á lögum í þrengri merkingu og þau að vera 

skýr og ótvíræð.12 Ekki er það alltaf svo að löggjafanum takist að setja lög sem uppfylla þessi 

skilyrði. Við þær aðstæður þarf að líta til lögskýringagagna til þess að greina tilgang og 

markmið löggjafans hverju sinni, s.s. frumvarpsins sem fylgdi lögunum, umræðna á alþingi, 

reglugerða og annarra starfsreglna skattyfirvalda og framkvæmdargagna laganna. Lengi hefur 

því verðið haldið fram af hálfu skattaðila að allan vafa eigi að túlka þeim í hag.13 Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 928/199314 komst nefndin einnig að þeirri niðurstöðu að allan vafa ætti 

að skýra skattaðilanum í hag. Þrátt fyrir það virðist almennt í dómaframkvæmd að rétturinn 

beiti almennum lögskýringasjónarmiðum í skattarétti og laði þannig fram sem eðlilegustu 

niðurstöðu hverju sinni.15 Þegar skattaðilar taka ákvörðun um fjárhag að einhverju leyti til þess 

að komast hjá íþyngjandi lagareglu mætti beita rýmkandi lögskýringu. Ef ráðstöfunin beinist 

hins vegar að ívilnandi lagareglu eins og frádráttarreglu og þrengjandi lögskýringu er beitt, 

                                                 
10 Jónatan Þórmundsson, Fyrirlestrar í skattarétti (Reykjavík 1982). 
11 Hér eftir stjskr. 
12 Kristján Gunnar Valdimarsson, „Skattasniðganga“ (1999) 49 Tímarit lögfræðinga 219, 222. 
13 Helgi V. Jónsson, „Frádráttur frá tekjum við ákvörðun tekjuskattstofns“ (1993) 46 Úlfljótur, tímarit laganema 

319, 322–323. 
14 Úrskurður yfirskattanefndar 1993 í máli nr. 928/1993.  
15 Kristján Gunnar Valdimarsson (n. 12) 223. 
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myndi ráðstöfunin væntanlega ekki falla þar undir.16 Því verður að ætla að meta verði hvert 

tilvik fyrir sig og máta það við tilgang reglunnar sem á reynir sé ágreiningur um túlkun hennar.  

2.2 Skattskyldir aðilar  

Aðilar geta borið ótakmarkaða eða takmarkaða skattskyldu á Íslandi. Þeir skiptast svo í 

einstaklinga og lögaðila. Samkvæmt athugasemdum við frumvarp sem fylgdi eldri lögum nr. 

40/1978 um tekju- og eignaskatt var hugtakið lögaðili skilgreint sem ópersónulegur aðili.17 

Almenn skilgreining hugtaksins í skattarétti er nánar útfært sem hlutafélög og aðrir 

einkaréttarlegir aðilar sem borið geta réttindi og skyldur samkvæmt lögum og eru ekki 

einstaklingar.18  

Í íslenskum félagarétti ríkir meginreglan um félagafrelsi. Það þýðir að þeir sem kjósa að stofna 

félag ráða því sjálfir hvers konar lögaðila þeir stofna. Hvaða félagaform hentar svo hverju sinni 

ræðst oft af vilja stofnenda út frá því hversu mikla ábyrgð félagsmenn eða eigendur eigi að bera 

á skuldbindingum gagnvart þriðja aðila.19 Löggjöf félagaréttarins takmarkar heimildir hina 

ýmsu félagaforma meðal annars við það hvort eigendur þeirra beri fulla eða takmarkaða 

ábyrgð, s.s. um áskrift að hlutum við stofnun, hækkun eiginfjár og ráðstöfun hagnaðar og 

úttektir eigenda.  

Ótakmörkuð skattskylda er meginregla hér á landi og lögaðilar eru skattskyldir hér vegna allra 

sinna tekna óháð því hvar þeirra er aflað.20 Hin almenna skattskylda lögaðila nær til þeirra sem 

hafa heimilisfesti hér á landi sbr. 1. málsl. 2. gr. tskl. Nánari skilgreiningu um hverjir falla þar 

undir er að finna í töluliðum 1.-5. sömu greinar. Í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. tskl. falla m.a. skráð 

hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög, sameignarfélög og samvinnufélög þar undir. Þau 

félagaform sem aðallega verður fjallað um í ritgerð þessari eru hlutafélög og einkahlutafélög. 

Lögaðilar skiptast svo í sjálfstæða og ósjálfstæða skattaðila. Grunnregla félagafrelsisins nær 

ekki til skatthæfi lögaðila. Sett hafa verið hlutlæg ákvæði í tekjuskattslögin sem ákvarða hæfi 

félaga til að njóta skatthæfi. Má þar nefna að hlutafélög þurfa að vera skráð á lögmætan hátt til 

þess að öðlast skatthæfi.21 Það er því við stofnun eða skráningu félags sem það öðlast skatthæfi. 

Undantekningu má þó finna frá reglu þeirri en óska þarf sérstaklega eftir því, eigi 

sameignarfélög, samlagshlutafélög eða samlagsfélög að bera sjálfstæða skattskyldu. Sé það 

                                                 
16 sama heimild. 
17 Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 190-140 mál. 
18 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Skattur á fyrirtæki (Skattvís slf 2003) 475. 
19 sama heimild 463. 
20 „Skattskylda og aðrar reglur í atvinnurekstri“ (Ríkisskattstjóri) 

<https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/> skoðað 17. apríl 2018. 
21 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 464. 
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ekki gert eru eigendur, félagsaðilar eða stofnendur þeirra látnir bera skattkröfuna og beina skal 

skattheimtunni að þeim líkt og fram kemur í 3. mgr. 2. gr. tskl. Ef félag vill sæta þeirri 

skattlagningu sem að er stefnt við stofnun þess verður það að sýna fram á raunverulegan tilgang 

og falla að þeim kröfum sem félaga- og skattaréttur gera til þess félagaforms sem sóst er eftir. 

T.d. ef sameignarfélag er skráð skv. 3. tl. 1. mgr. 2. gr. tskl. öðlast það aðeins sjálfstæða 

skattskyldu, stundi það atvinnurekstur.22 Öðlist félag ekki skatthæfi er ekki forsenda fyrir því 

að hægt sé að leggja á það skatt og verður þá skattheimtan lögð á eigendur þess líkt og þegar 

um ósjálfstæðan skattaðila er að ræða. Vegna þessara félagsskattskilyrða geta eigendur ekki 

alfarið ráðið því hvort félag þeirra sé sjálfstæður skattaðili eða ekki. Því síður umfangi á 

skattskyldu þess. Hins vegar hafa þeir frjálst val um hvaða félagaform þeir velja og má slík 

ákvörðun ráðast út frá skattalegum sjónarmiðum. 

Sjálfstæð skattskylda lögaðila miðast ávallt bara við einn lögaðila. Ekki er heimilt að 

skattleggja slík félög saman nema lögfest undantekning eigi við.23 Í tekjuskattslögunum má 

finna ákvæði sem snúa sérstaklega að ákveðnum aðilum hverju sinni, t.d. lögaðilum sem eru 

ósjálfstæðir skattaðilar og svo sjálfstæðum aðilum sem bera takmarkaða ábyrgð. Félögum sem 

bera takmarkaða ábyrgð eru settar fastari skorður í tekjuskattslögunum t.d. með ákvæði um 

skattlagningu úttekta eigenda á formi arðgreiðslna eða lækkun hlutafjár. Hlutafélög og 

einkahlutafélög eru algengustu félagaformin sem bera takmarkaða ábyrgð. Eigendur þessara 

félaga verða ekki gerðir ábyrgir fyrir skattlagningu þessara félaga nema meira komi til. Tekjur 

þessara félaga eru aðeins atvinnurekstrartekjur og hafa aðeins einn tekjuskattsstofn ólíkt 

einstaklingum sem hafa allt að þrjá tekjuskattsstofna. Atvinnurekstrartekjuskattsstofn 

hlutafélaga er skattlagður með svipuðum hætti og atvinnurekstur og sjálfstæð starfsemi 

einstaklings.24 Þrátt fyrir það eru ýmis ákvæði í tekjuskattslögunum sem aðeins snúa að 

hlutafélögum og einkahlutafélögum og geta skapað þeim skattspörun í rekstri og verið til 

hagræðingar umbreytinga hvað rekstur varðar. Má þar t.d. nefna ákvæði 51. gr. og 52. gr. tskl. 

sem heimila félögum að renna saman eða skipta sér upp án skattalegra afleiðinga. Samsköttun 

skv. 55. gr. tskl. sem gerir ólíkum félögum kleift að verða að einni skattalegri heild og nýta 

taprekstur innan samstæðunnar til frádráttar á tekjuskatti. Slíkri heimild er ekki til að dreifa 

fyrir einstaklinga í atvinnurekstri. Einstaklingar geta þó umbreytt rekstri sínum í annað 

félagaform að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 56. gr. tskl. án skattalegra afleiðinga. 

                                                 
22 sama heimild 464–465. 
23 sama heimild 466. 
24 sama heimild 520. 
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2.3 Skattskyldar tekjur 

Tekjuskattur er sá skattur sem lagður er á allar tekjur aðila. Það er einstaklinga sem og lögaðila, 

út frá tekjuskattsstofni hvers og eins. Um tekjuskattsstofn er fjallað í 61. gr. tskl. en þar segir 

að tekjuskattsstofn sé sú fjárhæð sem tekjuskattur verði reiknaður af og ákvarðist hann eftir 

þremur leiðum í raun. Það er einstaklingur utan atvinnurekstrar, sem lögaðili og svo sem 

einstaklingur í atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Tekjuskattur er samkvæmt ákvæðum 

61. gr. tskl. ákvarðaður af tekjum að teknu tilliti til frádráttar sem sértaklega er heimilaður í 

tekjuskattslögunum. Tekjur sem myndast í hlutafélögum eru ávallt skilgreindar sem tekjur af 

atvinnurekstri og falla því undir 2. tl. 1. mgr. 61. gr. tskl. Um slíkar tekjur er fjallað í II. kafla 

tekjuskattslaga og eru þá bæði reglulegar sem og óreglulegar tekjur lagðar saman. Til þess að 

finna svo út tekjuskattsstofn þessara félaga er nýttur sá frádráttur sem heimilaður er skv. 31. 

gr. tskl.25 og jákvæður mismunur þá skattlagður skv. 71. gr. tskl. Gjöld skv. 31. gr. tskl. eru 

takmörkuð við rekstrarkostnað sem féll til við að afla teknanna, halda þeim við og tryggja. 

Einnig má draga frá tekjum tap af sölu eigna sem notaðar hafa verið í atvinnurekstri sbr. 35. 

gr. tskl., sbr. 24. gr. tskl. Um nýtingu rekstarkostnaðar og tap af sölu eigna verður sérstaklega 

fjallað hér að neðan í kafla nr. 4.  

2.4 Mörk skattspörunar og skattasniðgöngu  

Almennt er talið að við skattlagningu skipti tilgangur og huglægar forsendur skattaðilans að 

baki fjárhagslegri ráðstöfun ekki máli. Skattlagning fer því hlutlægt fram á grundvelli þeirra 

fjárhagslegu ráðstafana sem skattaðili kýs að gera. Skattalegt hagræði má almennt hafa ráðið 

ákvörðun um fjárhagsleg málefni. Skattalögin gera því ráð fyrir því að skattaðilar fari sjálfir 

með ákvörðunarrétt um fjárhagslegar ráðstafanir sínar. Slíkar ráðstafanir eru oft á tíðum gerðar 

í þeim tilgangi að draga úr greiðslu skatta.26 Til dæmis með sameiginlegri nýtingu á tapi í 

gegnum samsköttun eða samruna félaga. Slíkar ráðstafanir geta verið lögmætar og sérstaklega 

gert ráð fyrir þeim í lögum. Tekið er tillit til þeirra við álagningu skatta.27 Í raun er um að ræða 

skattspörun enda eru skattaðilar að nýta sér þau úrræði sem í boði eru hverju sinni um skattalegt 

hagræði.  

Ákvarðanir skattaðila um skattspörun geta hins vegar einnig gengið lengra en löggjöfinni var 

ætlað. Aðilar nýta sér þá glufur sem geta myndast í skattalöggjöfinni til þess eins að komast 

hjá skattlagningu. Má þar nefna nýtingu á eldra tapi félags sem sameinað hefur verið öðru 

félagi. Í eldri löggjöf um samruna félaga, var félögum heimilað að nýta uppsafnað tap félags 

                                                 
25 sama heimild. 
26 Kristján Gunnar Valdimarsson (n. 12) 220. 
27 sama heimild. 
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sem yfirtekið var í samruna skattaðila. Leiddi það til þess að félög sáu sér hag í að kaupa félög 

sem áttu uppsafnað tap en voru af einhverjum ástæðum hætt rekstri. Í máli Hæstaréttar nr. 

328/199828 kom fram að slíkar ráðstafanir væru aðeins gerðar í þeim tilgangi að komast hjá 

skattalegum ráðstöfunum og væri með þeim farið á svig við tilgang og markmið löggjafans 

þegar samruni félaga var heimilaður. Slíkar fjárhagsráðstafanir eru þá gerðar að fullu eða að 

þeirri meginstefnu að hafa skattalegan ávinning fyrir félag eða eigendur þess. Slíkar ráðstafanir 

rúmast ekki innan þeirra heimilda sem lögaðilinn gerði ráð fyrir við setningu viðkomandi 

lagaákvæða.29 Slíkar ráðstafanir fela í sér skattasniðgöngu, eru ólögmætar, og litið er framhjá 

þeim í skattlagningu.30  

Mikilvægt er því að greina á milli lögmætra og ólögmætra ráðstafana og gera grein fyrir því 

hvar mörkin liggja. Uppbygging skattkerfisins gerir það að verkum að um ákveðnar mótsagnir 

og misræmi getur verið að ræða milli reglna í skattalögum. Þegar aðilar reyna að nýta sér slíka 

veikleika verða dómstólar að líta til þeirra fjárhagslegu ráðstafana sem skattaðilar hafa gert 

þegar skýra á og túlka ákvæði skattalöggjafarinnar. Til að skattalöggjöfin geti náð tilgangi 

sínum verður að vera svigrúm til þess að draga úr misnotkun við þessar aðstæður, annað hvort 

með beinum lagareglum eða réttarframkvæmd.31 Ýmis önnur ákvæði laga en nefnd voru hér 

að framan hafa verið sett eða löguð að þróun viðskiptalífsins til þess að koma í veg fyrir 

misnotkun af þessu tagi. Má þar nefna reglur um rekstrarkostnað og reglur um tapsfrádrætti við 

umbreytingu rekstrar og fjármögnun fyrirtækja. Í skattframkvæmd hafa þróast takmarkanir á 

að skattaðilar geti nýtt sér skattaleg réttindi með því að skilgreina hvað teljist til eðlilegs 

rekstrarkostnaðar, sérstaklega hvað varðar vaxtakostnað við fjármögnun félaga og svo nýtingu 

taps milli félaga, t.d. við samsköttun, samruna og skiptingu félaga. 

 

3 Hugtakið samstæða 
Félög í atvinnurekstri mynda oft ákveðin tengsl með eignarhaldi hvert í öðru eða annars konar 

yfirráðum. Félögin skiptast þá oftar en ekki í móðurfélag og svo dótturfélög. Þau geta stundað 

ólíkan atvinnurekstrar, þrátt fyrir að tilheyra einu félagi sem fer með raunveruleg yfirráð. Við 

                                                 
28 Vífilfell ehf. g. Framkvæmdasjóði Íslands, Hrd. 18. febrúar 1999 í máli 328/1998. 
29 Ágúst Karl Guðmundsson, „Milliverðlagning“ (2006) 59 Úlfljótur, tímarit laganema 245, 248. 
30 Kristján Gunnar Valdimarsson (n. 12) 220. 
31 sama heimild 221. 
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vissar aðstæður verður til félagaréttarleg samsetning eða svokölluð samstæða og þarf að horfa 

til hennar sem einnar heildar.32 

Í lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 er ekki að finna skilgreiningu á orðinu samstæða en í hinum 

ýmsu greinum laganna er talað um samstæður. Er þó yfirleitt litið til skilgreiningar 

félagarréttarins en þar er gengið út frá því að hvert félag ráði sínum málum sjálft og sé 

sjálfstæður lögaðili.33  

3.1 Samstæða í skilningi annarra laga 

Samstæða, sem og hugtökin móður og dótturfélag, eru skilgreind í lögum um hlutafélög nr. 

2/1995.34 Er þau hugtök skilgreind eins og í 2. gr. hfl. Segir: 

Nú á hlutafélag svo mikinn hluta hlutafjárins í öðru hlutafélagi eða 

einkahlutafélagi að það fer með meiri hluta atkvæða í félaginu, og telst þá 

fyrrnefnda félagið móðurfélag dótturfélag.   

Nú á dótturfélag eða móðurfélag ásamt einu eða fleiri dótturfélögum eða fleiri 

en eitt dótturfélag í sameiningu svo mikið hlutafé í öðru hlutafélagi eða 

einkahlutafélagi sem um ræðir í 1. mgr., og telst þá síðastnefnda félagið 

dótturfélag móðurfélagsins.   

Ef hlutafélag hefur annars, vegna hlutafjáreignar eða samninga, yfirráð í öðru 

hlutafélagi eða einkahlutafélagi … 1) telst fyrrnefnda félagið einnig móðurfélag 

og hið dótturfélag.   

Móður- og dótturfélög eru í sameiningu samstæða. 

Ákvæði 2. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/199435 er í raun samhljóða ákvæði 2. gr. laga 

um hlutafélög og við túlkun þess ákvæðis er litið til túlkunar á lögum um hlutafélög. 

Ákvæði 1. mgr. áskilur að móðurfélag eigi svo mikinn hluta hlutafjár að það fari með meirihluta 

atkvæða í félaginu til þess að félag geti þá talist dótturfélag þess eða eignarhluta sem fer með 

meira en 50% atkvæðishlutar. Í 2. mgr. greinarinnar er svo gert ráð fyrir því að sameiginlega 

geti dótturfélag átt eignarhluta með móðurfélagi sínu í þriðja félaginu með þeim hætti að það 

síðast nefnda teljist til dótturfélags móðurfélagsins. Í raun er ákvæði 3. mgr. 2. gr. mun 

matskenndara en 1. mgr. sömu greinar þar sem þar þarf að líta til þess hvort um sé að ræða 

raunveruleg yfirráð yfir atkvæðisrétti. Það er að segja hvort hlutafjáreigninni fylgi 

atkvæðisréttur en slíkur réttur þarf ekki endilega að fylgja hlutfallslegri hlutafjáreign. 

Orðalagið „hefur annars“ opnar fyrir að fella megi önnur tilvik undir ákvæðið eða þegar um 

óbein yfirráð sé að ræða.36 Ákvæðið nefnir sérstaklega hlutafjáreign og samninga. Hér er 

                                                 
32 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 2010) 33–34. 
33 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga (Hið íslenska bókmenntafélag 2008) 15. 
34 Hér eftir „hfl..“ 
35 Hér eftir „ehfl.“ 
36 Stefán Már Stefánsson (n. 33) 78. 
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mikilvægast að meta hver fer raunverulega með atkvæðisrétt sem öllu jöfnu fylgir 

hlutafjáreigninni.37 Því má hins vegar breyta með samningum eða hluthafasamkomulagi. Skoða 

verður slíka samninga samhliða hlutafjáreign samningsaðila en telja verður að því meiri sem 

hlutafjáreign samningsaðila sé því minni kröfur séu gerðar til áhrifa samningsins og öfugt.38 

Slíkir samningar endurspeglast oft í því að móðurfélag geri kröfu um að dótturfélag fari með 

ákveðnum hætti með atkvæðisrétt sinn og eða tilnefningar í stjórn. Ávallt verða þó slíkir 

samningar að standast almenn ákvæði hlutafélagalöggjafarinnar og samþykktir félagsins. 

Þróunin hin síðari ár hefur þó verið á þann veg að dótturfélögum sé stýrt af stjórnendum eða 

eigendum móðurfélags og því orðin ákveðin stjórnunarleg tengsl milli tveggja eða fleiri 

fyrirtækja og að slíkt form flokkist sem samstæða í skilningi félagaréttarins.39 Fari félag með 

stjórnunarleg yfirráð yfir félagi getur slíkt félag talist móðurfélag líkt og staðfest var með dómi 

Hæstaréttar nr. 292/200340 þar sem félag H var systurfélag TL og í eigu TV samkvæmt 

eignartengslum en í raun höfðu H og TV sameiginlega raunveruleg yfirráð TL vegna 

stjórnunartengsla og því hafi H í raun verið móðurfélag TV í skilningi 3. mgr. 2. gr. hfl. 

Venja er að horfa til slíkra tengsla sérstaklega milli hlutafélaga og einkahlutafélaga en verður 

hér lögð áhersla á þessi tvö félagaform. Félagaréttarskilgreiningin nær einnig til annarrar 

löggjafar, svo sem laga um ársreikninga nr. 3/2006 og laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. 

Þar má finna hugtakið samstæða en þó án nánari skilgreiningar. Í samkeppnislögum nr. 44/2005 

má þó finna nánari skilgreiningu á hugtakinu samstæða. Sbr. 3. tl. 1. mgr. 4. gr. skl.: 

Fyrirtækjasamstæða er samband fyrirtækja með þannig eignauppbyggingu að 

eitt fyrirtæki á svo stóran hlut í öðru fyrirtæki eða fleiri fyrirtækjum að það fer 

með meiri hluta atkvæða. Það fyrirtæki skoðast því sem móðurfyrirtæki en hitt 

eða hin fyrirtækin sem dótturfyrirtæki. Til fyrirtækjasamstæðu telst einnig 

fyrirtæki þar sem móðurfyrirtæki og dótturfyrirtæki eða eitt eða fleiri 

dótturfyrirtæki eiga saman svo mörg hlutabréf eða hluti að þau fara með meiri 

hluta atkvæða í þeim. 

Hugtaka notkunin getur því verið önnur á öðrum sviðum réttarins og þá jafnvel víðari eða 

þrengri. Af þessu má sjá að hugtakið hefur oft mismunandi merkingu eftir því hvaða 

viðfangsefni verið er að vinna með hverju sinni.41 

                                                 
37 sama heimild. 
38 sama heimild 79. 
39sama heimild 15. 
40 Þrotabú TL rúllna ehf. g. TV fjárfestingafélaginu ehf. og Húsasmiðjunni hf., Hrd. 4. mars 2004 í máli 292/2003. 
41 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 462. 



10 

 

3.2 Samstæða í skilningi tekjuskattslaga og ákvæða um samsköttun. 

Ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu samstæða í lögum um tekjuskatt líkt og áður sagði. 

Hugtakinu bregður þó fyrir í ýmsum greinum laganna. Hins vegar má finna nánari skilyrði fyrir 

því hvenær félag telst vera móðurfélag annars félags og hið síðarnefnda þá dótturfélag. En í 55. 

gr. tekjuskattslaga sem fjallar um heimild til samsköttunar fyrirtækja er heimildin bundin því 

skilyrði að móðurfélag eigi hið minnsta 90% hlutafjár í dótturfélagi sem er töluvert umfram 

skilyrðið um meirihluta eignarhalds í skilningi félagaréttarins. Gerir það samstæðu hugtakið í 

skattarétti því mun þrengra í raun.42 Ekki kemur fram í lögskýringagögnum hvers vegna þessar 

auknu kröfur eru gerðar til samstæðu í tekjuskattslögunum. Ekki er þó ólíklegt að þessi aukna 

krafa sé tilkomin vegna þeirra þeirra nálgunar að að horfa eigi á samstæðuna sem eina 

skattalega einingu líkt og um eitt félag sé að ræða. Þrátt fyrir skilyrði 1. mgr. 55. gr. tskl. um 

90% eignarráð móðurfélags yfir dótturfélagi er það ekki bundið því skilyrði að um bein 

eignarráð sé að ræða þ.e. móðurfélags yfir dótturfélagi. Einnig geta sameiginleg eignarráð 

móðurfélags og annarra dótturfélaga eða systurfélaga yfir öðrum félögum sem sameiginlega ná 

90-100% eignarráðum talist samstæða.43 Móðurfélag A á þá 90-100% eignarhald í dótturfélagi 

B sem á svo aftur 90-100% eignarhald í þriðja dóttur félaginu C. Aðstæður geta líka verið á 

þann veg að dótturfélagið eigi 65% í þriðja félaginu C og móðurfélagið A hin 35% í þriðja 

félaginu C. Er þá litið svo á að sameiginlega eigi móður og dótturfélagið B 100% eignarhlut í 

þriðja félaginu C og það teljist þá hluti af samstæðu félaganna í skilningi 55. gr. tskl.  

Ákvæðið gerir ráð fyrir að heimildin nái aðeins til hlutafélaga sem falla undir 1. tölul. 1. mgr. 

2. gr. tskl., Það er, skráðra hlutafélaga. Venja hefur þó verið að líta svo á að orðalagið nái einnig 

til einkahlutafélaga44 sem og samlagshlutafélaga sem njóta sjálfstæðrar skattaðildar. Ákvæðið 

gerir því kröfu um 90-100% eignarhald og sjálfstæðar skattaaðild. Í máli yfirskattanefndar nr. 

10/201745 vildi kærandi halda því fram að ákvæði 55. gr. gerði ekki kröfu um beina eignaraðild 

móðurfélags að dótturfélagi í lagalegum skilningi heldur ætti að líta til beinna skattalegra 

eignatengsla félaga. Kærandi var eigandi að A ehf. sem átti samlagshlutafélagið E sem var 

ósjálfstæður skattaðili. E slhf. átti svo félagið B hf. sem naut samsköttunar með félögum C ehf. 

og D ehf. sem voru dótturfélag B hf. A ehf. vildi meina að horfa ætti framhjá félagi E slhf. þar 

sem það væri ósjálfstæður skattaðili og allar tekjur og eignir samlagshlutafélagsins væru 

skattlagðar hjá kæranda á grundvelli 3. mgr. 2. gr. tskl. Það væri samhljóða eðli og tilgangi 55. 

                                                 
42 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 224. 
43 Stefán Már Stefánsson (n. 33) 224. 
44 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 541. 
45 Úrskurður yfirskattanefndar 18. janúar 2017 í máli nr. 10/2017. 
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gr. tskl. að skilyrði ákvæðisins lyti að skattalegu eignarhaldi, sbr. ákvæði 2. mgr. 3. gr. sömu 

laga. Því bar að heimila samsköttun A ehf. með dótturfélögum E slhf. skv. 55. gr. tskl. enda 

félli það undir ákvæðið sem og 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. tskl. Skattaleg heild kæranda og B hf. 

væri ekki rofin eins og ríkisskattstjóri hafi haldið fram. Yfirskattanefnd hafnaði þessum 

sjónarmiðum kæranda um að skattalegt eignarhald dygði til að heimila samsköttun félaganna. 

Taldi nefndin að ákvæði tekjuskattslaga um samsköttun væri skýrt og ekki væri ástæða til að 

túlka það á annan hátt en orðalag þess benti til, enda kæmi ekkert fram í tiltækum 

lögskýringagögnum um að vilji hafi verið til annars. Ekki væri hægt að leggja óbeint eignarhald 

móðurfélags á dótturfélagi til grundvallar að samsköttun félaga. Kröfum kæranda var því 

hafnað. Áhugavert er þó að skoða þennan dóm í samræmi við þvingaða samsköttun og skilyrði 

hennar en að því verður komið síðar í ritgerð þessari í kafla nr. 5.2.4. 

 

4 Rekstrarkostnaður og yfirfæranlegt tap 
Einn helsti ávinningur samsköttunar er að samnýta tap eins eða fleiri félaga á móti hagnaði 

annarra félaga innan samstæðunnar. Ákvæði 29. gr. tskl. fjallar um heimild félaga til að nýta 

þann rekstarkostnað sem til fellur sem frádráttarbæran kostnað frá tekjum félags áður en til 

skattlagningar kemur. Slíkur kostnaður hefur því mikið að segja um rekstrar afkomu fyrirtækja 

og álagningu tekjuskatts. Þegar fyrirtæki skoða möguleika til að nýta sér þær leiðir sem félaga- 

og skattarétturinn býður upp á til þess að hagræða í rekstri sínum er rekstarkostnaður og 

hugsanlegt rekstartap félaga einn af þeim þáttum sem oft litið er til. Er þá verið að horfa til þess 

hvort aðgerðunum fylgi réttindi sem stuðlað geti að lægri skattgreiðslum. Hvort sem það er 

með samsköttun, samruna eða skiptingu. Nýting á rekstrartapi annarra félaga getur því verið 

stór hvati að slíkum gjörningum. Af þeim sökum þykir rétt að fara í gegnum reglur 

skattaréttarins um rekstrarkostnað með aðaláherslu á 1. og 8. tl. 31. gr. tskl. 

4.1 Rekstrarkostnaður 

Kostnaður sem til fellur í tengslum við að afla, tryggja og halda við tekjum félaga er almennt 

kallaður rekstrarkostnaður. Er hann frádráttarbær frá rekstri.46 Samkvæmt B-lið 7. gr. tskl. eru 

allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri þjónustu skattskyldar. Af þeim sökum er 

fyrirtækjum skylt að telja fram allar sínar tekjur, óháð því hvernig þær urðu til og á hvaða formi 

þær kunna að vera. Tekjuskattur af slíkum tekjum er svo nettó skattur þar sem heimilt er að 

draga rekstrarkostnað frá brúttó tekjum sbr. 1. mgr. 29. gr. tskl. Í skattframkvæmd virðist ekki 

                                                 
46 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson, Tekjuskattur, kennsluhefti (2015) 45. 
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vera samræmd túlkun á því hvort meginreglan sé að allar tekjur séu skattskyldar og heimild til 

frádráttar á rekstrarkostnaði frá þeim sé undanþága sem túlka eigi þröngt. Eða það hvort 

kostnaður sé frádráttarbær frá tekjum sé meginregla og undanþágur frá því skuli þá túlka 

þröngt.47 Rekstrarkostnaður er hugtak sem notað er um frádráttarbær útgjöld en hugtakið kemur 

fyrir í ýmsum lögum og hefur lengi verið notað í skattalögum.48 Heimildin um frádráttarbærni 

má finna í III. kafla tekjuskattslaganna og einnig í reglugerð um frádrátt frá tekjum af 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi nr. 483/1994. Heimild rekstrarkostnaðar kom fyrst inn 

í tekjuskattlögin með 11. gr. laga nr. 74/1921 um tekjuskatt og eignaskatt. 1. tl. 31. gr. 

núgildandi tekjuskattslaga skilgreinir hvaða kostnaður telst til rekstrarkostnaðar, en hún hljóðar 

svo:  

Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi eða eru tengdar slíkum rekstri má draga: Rekstrarkostnað, 

þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og 

halda þeim við, þar á meðal iðgjöld til öflunar lífeyrisréttinda starfsmanna í 

lífeyrissjóði sem starfa á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða, vexti af skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og 

fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum, og það sem varið 

er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera í rekstrinum […]. 

 

Aðrir töluliðir greinarinnar telja upp annan kostnað en að ofan greinir sem einnig má telja til 

rekstrarkostnaðar en oftast með einhverjum takmörkunum eða skilyrðum. Almennt er svo talið 

að skattaðili hafi heimild til að draga rekstrarkostnað frá tekjum sínum. Þó með nokkrum 

undantekningum, t.d. 14. gr. tskl. ákvæði um fyrningu sem skyldar rekstraraðila til að fyrna 

eignir sínar árlega. Ætli skattaðili að nýta sér heimild tekjuskattslaga til frádráttar 

rekstrarkostnaðar í atvinnurekstri er hann þó bundinn því að gjaldfæra kostnaðinn það ár sem 

hann stofnaðist sbr. 1. mgr. 31. gr. tskl. Er það viðurkennd meginregla að kostnaður sé talinn 

stofnast þegar skuldbindingar um hann hafa stofnast og krafa á hendur skattgreiðandanum 

hefur myndast. Gagngjald þarf að hafi verið látið í té af gagnaðilanum, t.d. vara eða þjónusta.49 

Sé kostnaðurinn ekki talinn fram á því ári er hætta á því að frádráttarbærni hans verði hafnað.50  

Heimild til frádráttar er einnig bundin því skilyrði að gjöldunum fylgi tenging við tekjurnar. 

Tengingin getur verið eðlisleg og svo umfangsleg. Eðlislega skilyrðið hefur þróast með dóma 

og skattframkvæmd í gegnum árin og er gerð sú krafa að tengingin sé bein, í beinu samhengi, 

                                                 
47 sama heimild. 
48 Helgi V. Jónsson (n. 13) 332. 
49 sama heimild 334. 
50 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 196. 
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nægileg, skýr og ótvíræð, náttúruleg, nauðsynleg og í tengslum.51 Það má því segja að 

einhverskonar orsakasamband þurfi að vera milli frádráttarbærra gjalda og hinna færðu tekna. 

Fullyrða má þó að almennt sé ekki hægt að gera mjög strangar kröfur til þess orsakasambands. 

Ekki sé hægt að skilyrða þannig að öll gjöld þurfi að ala af sér ákveðnar tekjur til að þau séu 

hæf til frádráttar52 né að þær tekjur sem ætlað er að skapa verði til á sama ári.53 Skattaðili þarf 

sjálfur að færa sönnur fyrir því að skilyrði um tengingu rekstrargjalda og tekna hans sé náð, 

enda ber skattaðili sjálfur ábyrgð á rekstri sínum hverju sinni.54  

Tekjuskattslögin hafa að geyma ákvæði um það sem ekki telst til rekstrarkostnaðar sbr. 50. gr. 

tskl. Eru þar talin upp gjöld sem ekki eru talin vera grundvöllur fyrir atvinnurekstur félagsins 

s.s. fjársektir, gjafir og hlunnindi sem eru umfram leyfilega gjaldfærslu þeirra. Arður eða vextir 

af framlögðu fé eigenda til atvinnurekstrar eða sjálfstæðar starfsemi er ekki frádráttarbær 

kostnaður skv. 3. mgr. 50. gr. tskl. Ekki skiptir máli hvort reksturinn sé á eigin ábyrgð eða sæti 

ótakmarkaðri ábyrgð í sameign með öðrum. Ákvæðið nær því ekki til félaga sem sæta 

takmarkaðri ábyrgð. Helstu deilu efni sem vakna vegna rekstrarkostnaðar eru mörkin á milli 

þess hvað telst vera rekstrarkostnaður vegna atvinnurekstrar eða einkaneysla eða eignaöflun.55 

4.2 Reikningsskil og skattskil 

Hugtakið rekstrarkostnaður í skilningi reikningsskila og svo skattskila er hið sama. Meðferð 

hans getur þó verið misjöfn eftir reglum þessara tveggja forma. Kostnaður sem telst 

frádráttarbær í rekstri er ekki alltaf frádráttarbær í skattskilum þó að meginreglan sé sú að eins 

sé með þetta farið. Reikningsskilaaðferðir eru til þess að gefa eigendum, stjórnendum og þriðja 

aðila mynd af því hvernig rekstur félagsins gengur með tilliti til afkomu og stöðu hans. 

Tilgangur skattskila er sprottinn af vilja löggjafans til tekjuöflunar og skattaeftirlits og í 

einhverjum tilfellum til að komast hjá skattasniðgöngu.56 Dæmi um slíkan mismun eru ákvæði 

tekjuskattslaga um takmarkanir á gjöfum og styrkjum og svo sektir félaga. Er þessi kostnaður 

þá frádráttarbær samkvæmt reikningsskilareglum en ekki til skattskila. Reglur um þunna eigin 

fjármögnum eru nýjasta dæmi tekjuskattslaga nr. 57. gr. b. sem stuðla að mismuni eftir þessum 

tveimur formum. En þar er vaxtakostnaður milli tengdra félaga takmarkaður við ákveðna 

prósentu af hagnaði félagsins. Félagi er þá heimilt að gjaldfæra allan vaxtakostnaðinn í félagi 

sínu en hann er takmarkaður í skattskilum félaganna nema undantekningar ákvæðisins eigi við. 

                                                 
51 sama heimild 205–206. 
52 sama heimild 207. 
53 Helgi V. Jónsson (n. 13) 336. 
54 sama heimild 336–337. 
55 sama heimild 337. 
56 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 201–202. 
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Vaxtagjöldum sem rekstrarkostnaði verða gerð nánari skil í kafla nr. 8 hér neðar. Þessi 

mismunandi meðferð reikningsskila og skattskila getur því leitt til þess að ársreikningur félaga 

gefi aðra mynd ef rekstrarkostnaði en skattframtal félagsins ber með sér.57 

4.3 Yfirfæranlegt tap 

Fyrirtæki í rekstri greiða tekjuskatt af tekjum sínum að frá dregnum gjöldum. Ekki er það alltaf 

svo að í lok rekstrarársins séu tekjurnar hærri en gjöldin. Mismunurinn sem myndast er kallaður 

tap.58 Tapi má svo skipta í tvo flokka þegar um atvinnurekstur er að ræða; rekstrartap þ.e. þegar 

gjöld sem nauðsynleg eru til að mynda tekjur eru hærri en tekjurnar og svo hins vegar sölutap. 

Það getur myndast þegar kaupverð eigna sem eru notaðar í rekstrinum er hærra en söluverð 

þeirra. Mikil munur er á skattalegri meðferð þessara tapa en þegar um sölutap er að ræða má 

einungis nýta það tap á móti rekstrartekjum þess árs sem tapið myndaðist sbr. 2. mgr. 24. gr. 

tskl. en þó ekki tap af eignarhlutum í öðrum félögum sem nefnd eru í 18. og 19. gr. tskl. Sé 

slíkt tap umfram tekjurnar fellur það ónýtt niður í raun. Sölutap af eignum sem ekki hafa verið 

nýttar í atvinnurekstrinum má ekki draga frá skattskyldum tekjum sbr. 1. mgr. 24. gr. tskl. þó 

með þeirri undantekningu að heimilt er að nýta slíkt tap til frádráttar hagnaði af sölu samskonar 

eigna og tapið myndaðist af á árinu sbr. 2. málsl. sömu greinar. Hins vegar, ef um rekstrartap 

er að ræða má færa það móti þeim tekjum sem mynduðust það ár.59 Sé umfram tap það ár, má 

nýta það á móti tekjum næsta árs og í allt að tíu ár eftir það ár sem rekstrartapið myndaðist sbr. 

8. tl. 31. gr. tskl. En slík nýting rekstrartaps er þó bundin ákveðnum skilyrðum. Í ákvæðinu 

segir: 

Eftirstöðvar rekstrartapa frá síðustu tíu árum á undan tekjuári, enda hafi 

fullnægjandi grein verið gerð fyrir rekstrartapinu og eftirstöðvum þess á því 

tekjuári þegar tapið myndaðist. Þó er ekki heimilt að nýta rekstrartap til 

frádráttar tekjum ef veruleg breyting hefur orðið á þeim rekstri eða starfsemi 

sem í hlut á, svo sem með breytingu á eignaraðild að lögaðila eða á tilgangi 

rekstrar, nema sýnt þyki að umræddar breytingar hafi verið gerðar í eðlilegum 

og venjulegum rekstrartilgangi.  

Félag verður að geta gert fullnægjandi grein fyrir uppsöfnuðu rekstartapi líkt og kemur fram í 

1. málsl. greinarinnar. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 58/201860 er þetta skilmerkilega staðfest. 

Í málinu hafði kærandi sætt áætlun vegna áranna 2010-2015 en í framtali fyrir árið 2016 hafði 

kærandi fært inn uppsafnað ónýtt tap fyrri ára. Ríkisskattstjóri hafnaði gjaldfærslu eldra taps 

kæranda og endurálagningu vegna fyrri ára kæranda. Þrátt fyrir það að beiðni kæranda ætti ekki 

                                                 
57 sama heimild. 
58 sama heimild 826. 
59 sama heimild. 
60 Úrskurður yfirskattanefndar 11. apríl 2018 í máli nr. 58/2018. 
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undir valdsvið yfirskattanefndar að svo stöddu sagði nefndin um túlkun 1. málsl. 8. tl. 31. gr. 

tskl: 

Það leiðir af lagaákvæði þessu að skilyrðum fyrir yfirfærslu eftirstöðva 

rekstrartapa fyrri ára er ekki fullnægt þegar svo stendur á að skattaðili hefur ekki 

talið fram til skatts og því sætt áætlun skattstofna, […]. Vegna höfnunar 

ríkisskattstjóra á erindi kæranda vegna gjaldáranna 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 og 2015 og áætlunar skattstofna umrædd ár er ekki fullnægt lagaáskilnaði 

um frádrátt og yfirfærslu eftirstöðva rekstrartapa fyrri ára gjaldárið 2016 í tilviki 

kæranda.61 

Rekstrartap helst með félaginu og er ekki eign eða skuld svo að ekki er hægt að selja það sem 

slíkt eða skilja það frá rekstrinum.62 Sé rekstur í félagi lagður niður tímabundið og síðar tekinn 

upp á ný, má nýta uppsafnað tap sé það enn innan þeirra tímamarka sem í ákvæðinu greinir. Sé 

félagi hins vegar slitið eða það afskráð fellur niður rétturinn til nýtingar þess taps sem var til 

staðar á þeim tímapunkti.63 Hins vegar er ekkert því til fyrirstöðu að selja félag sem á ónýtt tap 

fyrri ára. Félagið má vera eignalaust en þarf að vera sjálfstæður skattaðili.64 Kaupandi getur þá 

nýtt sér það uppsafnaða tap sem í félaginu var til frádráttar frá tekjum sínum að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. 

Uppsafnað tap getur falið í sér töluverð verðmæti fyrir fyrirtæki og því getur verið 

freistandi fyrir aðila að kaupa eða selja félög sem sitja eftir með uppsafnað tap. En það hefur 

ekki þótt eðlilegt að rekstrartap gangi kaupum og sölum65 og því hefur löggjafinn sett slíkri 

heimild takmarkanir sem fram koma í 2. málsl. greinarinnar.  

Var það gert til þess að sporna við misnotkun á heimild þessari ef um umbreytingu á 

eignaraðild, á rekstrarformi fyrirtækja eða tilgangi rekstrar er að ræða.66 Séu slíkar breytingar 

til staðar og þær þykja ekki hafa verið gerðar í eðlilegum og venjulegum rekstrartilgangi þá er 

ekki heimilt að nýta eldra tap til frádráttar frá tekjum félagsins sem umræðir. Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 174/201567, sem reifaður er í kafla nr. 8.4 um vaxtakostnað, taldi 

ríkisskattstjóri að vaxtakostnaður af láni í félagi X væri ekki frádráttarbær kostnaður í skilningi 

1. tl. 31. gr. tskl. þar sem láninu var ætlað að koma inn sem nýtt hlutafé í dótturfélagið Y og 

greiða niður lán sem áður hafði orðið til í Y við öfugan samruna og hafi vaxtagjöldin ekki talist 

til frádráttarbærs kostnaðar hjá Y. Tilgangurinn hafi verið að koma vaxtakostnaði aftur inn í 

                                                 
61 sama heimild, kafli V, 6. mgr. 
62 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 827. 
63 sama heimild 826–827. 
64 sama heimild 827. 
65Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 47. 
66 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 827. 
67 Úrskurður yfirskattanefndar 2015 í máli nr. 174/2015. 
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félagið Y í formi yfirfæranlegs taps í gegnum samsköttun. Yfirskattanefnd tók ekki undir þetta 

sjónarmið og sagði að starfsemi X væri í formi eignarhaldsfélags og að slík lántaka sem ætti 

við í málinu samræmdist tilgangi félagsins og því væru vaxtagjöldin frádráttarbær í rekstri X. 

Af þeim sökum má ætla að samsköttun og nýting yfirfæranlegs taps hafi verið heimil í 

skattskilum Y. 

Hvað telst til breytingar á eignarhaldi, rekstrarformi eða tilgangi rekstrar er verulega matskennt 

atriði. Á þetta hefur reynt talsvert í skattaframkvæmd og þarf að skoða ákvæði þetta í samhengi 

við 54. gr. tskl. sem heimilar nýtingu uppsafnaðs rekstrartaps eftir sameiningu og skiptingu 

félaga. Félög fóru að reyna að fara framhjá skilyrðum 54. gr. með öfugan samruna sem fjallað 

er sérstaklega um í kafla nr. 7.5. Til að bregðast við því var ákvæði 8. tl. 31. gr. tskl. sett til 

samræmis við skilyrði 54. gr. tskl. um nýtingu uppsafnaðs taps. Um nánari skilgreiningu á 

skilyrðum og túlkun þeirra vísast í kafla nr. 7.4. Sé hins vegar um sölutap að ræða gilda ekki 

umræddar takmarkanir.68 

 

5 Samsköttun 

5.1 55. gr. tekjuskattslaga, heimild til samsköttunar 

Hvert félag er ávallt sjálfstæður skattaðili sbr. 1. mgr. 2. gr. tskl. og ber þá sjálfstæða 

skattskyldu óháð öðrum félögum. Sama gildir þó svo að félag sé hluti af samstæðu. Með lögum 

nr. 154/1998 um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari 

breytingum var samsköttun félaga gerð frjáls. Litið var til ákvæða danskra laga um samsköttun 

en þó ekki að öllu leyti og eftir stendur að í ákvæði danskra laga er mun víðari heimild að finna 

til samsköttunar en heimildin sem felst í 55. gr. tskl. Tilgangur 55. gr. tskl. var að gera 

skattlagningu fyrirtækja einfaldari og hlutlausari væri ef atvinnurekstur félags  stundaður í einu 

eða fleiri félögum.69 Með ákvæðinu var reynt að tryggja að félögin gætu nýtt hagnað og tap á 

sama rekstrarári sín á milli og þannig yrði heildarskattlagning samstæðunnar ekki hærri en ef 

öll starfsemi félaganna væri rekin undir einu félagi.70 Sama átti við um uppsafnað tap félaganna 

sem myndaðist á samsköttunartímanum. Er hér því í raun undantekning frá reglunni um 

sjálfstæða skattskyldu varðandi félög sem eru verulega háð hvort öðru.71 

Þessi sjónarmið um tilgang reglunnar komu bersýnilega fram í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

                                                 
68 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 827. 
69 sama heimild 541. 
70 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, almennar athugasemdir, mgr. 5. 
71 Stefán Már Stefánsson (n. 33) 223. 
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266/2002.72 Í máli þessu reyndi á túlkun 55. gr. tskl. varðandi hvaða réttindi væru í raun 

samnýtanleg milli félaga við samsköttun. Kærandi, sem var hlutafélag, hafði óskað eftir því að 

ríkisskattstjóri gæfi út bindandi álit þess efnis hvort honum væri heimilt að nýta heimild 

tekjuskattslaga til að flýtifyrna eignir milli félaga. Kærandi hugðist stofna dótturfélag og selja 

fasteignir sínar til þess félags. Við söluna myndaðist söluhagnaður hjá kæranda og vildi hann 

að hið nýstofnaða dótturfélag myndi flýtifyrna hinar seldu eignir og fyrningin kæmi til 

lækkunar á söluhagnaði kæranda í gegnum samsköttun. Kærandi rökstuddi heimild sína með 

þeim hætti að væri kærandi að selja eignir út úr félagi sínu og ætti aðrar eignir væri honum 

heimilt að flýtifyrna þær eignir. Í samsköttun fælist að samstæða væri í skattalegum skilningi 

ein skattaleg eining og því ættu félög að geta nýtt öll réttindi sín á milli sem samstæða. 

Ríkisskattstjóri tók undir það að tilgangur samsköttunar væri skv. ákvæðinu og 

lögskýringagögnum að markmið lagagreinarinnar væri að gera félögum kleift að vera skattlögð 

sem sameiginleg skattaleg eining. Heildarskattlagning félaganna yrði ekki hærri en hefði orðið 

væru félögin væru rekin í einu félagi. Þrátt fyrir það væri heimild tekjuskattslaganna til 

flýtifyrningar, heimild sem bundin væri tilteknum skattaðila. Í álitinu rakti ríkisskattstjóri 

tilgang og sjónarmið 55. gr. ítarlega og um rök kæranda sagði ríkisskattstjóri: 

Það er út af fyrir sig ljóst að ef ekki nýtast hinar sérstöku fyrningarheimildir 13. 

gr. laga nr. 75/1981 […] yrði heildartekjuskattur félaganna tveggja að líkindum 

ekki sá hinn sami og ef öll starfsemi hefði verið rekin í einu félagi og þannig 

markmið lagabreytingarinnar sem að var stefnt ekki náðst að fullu. En hér 

verður ekki að fullu jafnað saman þar sem hér er ekki um sama aðilann að ræða 

heldur tvo aðila þar sem gert er ráð fyrir að eignir séu seldar frá öðrum aðilanum 

til hins. Í 3. mgr. 57. gr. B er kveðið á um sameiginlegan tekjuskattsstofn. Í 4. 

mgr. greinarinnar er kveðið á um að tap eins samskattaðs hlutafélags megi draga 

frá tekjum hinna áður en tekjuskattur er reiknaður. Þetta orðalag bendir til þess 

að fyrst skuli fundinn tekjuskattsstofn hvers félags um sig. Þannig skuli hver 

hinna samsköttuðu aðila gera upp rekstur sinn til skatts með venjubundnum 

hætti.73 

Taldi hann skattskyldu félaga ekki falla niður við samsköttun. Um réttaráhrifin sagði: 

Réttaráhrif samsköttunar felast fyrst og fremst í því að ef niðurstaða skattalegs 

uppgjörs eins hinna samsköttuðu aðila reynist vera tap þá kemur það til 

frádráttar við ákvörðun sameiginlegs stofns. Hvergi er í lagaákvæðinu kveðið á 

um það að einstakar skattalegar kvaðir, réttindi eða skyldur geti flust á milli 

samskattaðra aðila að þeirra vild.74 

                                                 
72 Úrskurður yfirskattanefndar 2002 í máli nr. 266/2002. 
73 sama heimild, kafli II, 8. mgr. 
74 sama heimild, kafli II, 8. mgr. 
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Til þess að slík réttindi eða skyldur geti færst milli aðila verður að koma til sérstakrar 

lagasetningar þess efnis. Samræmist það þeirri grundvallarreglu skattaréttar að þær efnisreglur 

sem álagning skatts byggir á séu lögbundnar og hlutlægar. Heimildin um samsköttun félaga 

verður ekki beitt með svo rýmkandi skýringu að hún geti falið í sér þá heimild sem kærandi fer 

fram á. Hin almennu markmið sem koma fram í frumvarpi sem síðar varð að lögum er ekki 

viðhlítandi grundvöllur fyrir aðra niðurstöðu. Með þeim rökum hafnaði ríkisskattsstjóri í áliti 

sínu að kæranda væri heimilt að flytja rétt til fyrninga milli félaga innan samstæðunnar með 

þessum orðum:  

Sérstakar fyrningarheimildir samkvæmt 13. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt 

og eignarskatt, sem myndu stofnast við sölu tiltekinna fyrnanlegra eigna 

[kæranda] til dótturfélags þess, verða ekki nýttar með fyrningu [kæranda] á 

þessum sömu eignum í eigu dótturfélagsins og breytir samsköttun þar engu 

um.75 

Yfirskattanefnd tók undir sjónarmið skattstjóra. Rakti nefndin tilgang 55. gr. tskl. með sama 

hætti og hafnaði beiðni kæranda með sömu rökum. Af úrskurði þessum, og athugasemdum 

frumvarpsins sem fram koma, má draga þá ályktun að skýrt sé að tilgangur og markmið 55. gr. 

tskl. sé einungis að gera samsköttuðum félögum heimilt að yfirfæra rekstrarhagnað og eftir 

atvikum rekstrartap milli sjálfstæðra skattaðila til skattlagningar hjá einum þeirra á þann hátt 

sem í ákvæðinu er lýst. 

Til þess að félög geti fengið vilyrði fyrir samsköttun þurfa þau að uppfylla ákveðin skilyrði 

sem koma fram í 55. gr. tekjuskattslaga, sbr.: 

[Ríkisskattstjóri] 1) getur heimilað að tvö eða fleiri hlutafélög, sbr. 1. tölul. 1. 

mgr. 2. gr., séu skattlögð saman. Skilyrði samsköttunar eru að eigi minna en 

90% hlutafjár í dótturfélögum sé í eigu móðurfélagsins sem óskar samsköttunar 

eða annarra dótturfélaga sem einnig taka þátt í samsköttuninni. Jafnframt hafi 

öll hlutafélögin sama reikningsár og eignarhald hafi varað allt reikningsárið, 

nema þegar um nýstofnuð dótturfélög er að ræða eða slit á dótturfélagi. 

Samsköttun skal að lágmarki standa í fimm ár og ef samsköttun er slitið er ekki 

heimilt að fallast á hana að nýju fyrr en að liðnum fimm árum frá því að henni 

var slitið. [Samsköttun skal þó falla niður með félagi sé það tekið til 

gjaldþrotameðferðar eða sæti slitameðferð, sbr. 101. gr. laga nr. 161/2002.] 2) 

Umsókn um samsköttun skal beint til [ríkisskattstjóra] 1) eigi síðar en þrjátíu 

dögum fyrir lok framtalsfrests vegna þess tekjuárs sem óskað er eftir að verði 

samskattað.  

Við samsköttun skal tekjuskattur af sameiginlegum tekjuskattsstofni … 3) allra 

hlutafélaga sem taka þátt í samsköttuninni lagður á móðurfélagið en öll 

                                                 
75 sama heimild, kafli II, 16. mgr. 

http://www.althingi.is/lagas/148a/2002161.html#G101
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hlutafélögin bera sameiginlega ábyrgð á skattgreiðslum. Þó er [ríkisskattstjóra] 

1) heimilt að leggja tekjuskatt … 3) á hvert og eitt félag óski hlutafélögin í 

samsköttun sérstaklega eftir því.  

Tap sem verður á rekstri eins eða fleiri samskattaðra hlutafélaga má draga frá 

tekjum hinna áður en tekjuskattur er reiknaður. Þó skal viðkomandi tekjuár 

ávallt gert upp áður en tekið er tillit til yfirfæranlegs taps fyrri ára. Yfirfæranlegt 

tap hlutafélags sem stafar af rekstri frá því fyrir samsköttun má aðeins nýta í því 

félagi… 4)   

Nú er dótturfélag í eigu samvinnufélags [eða sparisjóðs] 5) og gilda þá ákvæði 

þessarar greinar, enda sé skilyrðum hennar fullnægt.  

[Ráðherra] 6) er heimilt að setja í reglugerð nánari reglur um samsköttun móður- 

og dótturfélaga, svo sem um nýtingu taps á milli félaga. 

Þessum skilyrðum verða hér gerð nánari skil. Með sérstakri áherslu á þau skilyrði sem 

fram koma í 4. mgr. 55. gr. tskl. og heimila nýtingu yfirfæranlegs taps og þá 

aðferðafræði sem beita skal innan samstæðunnar.  

5.2 Skilyrði samsköttunar 

Líkt og áður sagði nær samsköttunarheimildin aðeins til hlutafélaga og einkahlutafélaga. 

Félögin verða að vera hluti af samstæðu líkt og skilgreind er í kafla nr. 3.2.  

5.2.1 Krafan um sama reikningsár. 

Eitt af skilyrðum greinarinnar er að félögin þurfi að hafa sama reiknings ár og þarf lágmarks 

eignarhald að hafa haldist óslitið á árinu. Þetta þýðir að festi móðurfélag kaup á dótturfélagi á 

miðju reikningsári, er ekki heimilt að samskatta félögin á því reikningsári. Hins vegar, sé 

dótturfélag sem er samskattað við móðurfélag sitt selt, er talið að forsendur fyrir samsköttun 

þeirra séu brostnar. Þrátt fyrir að samsköttun eigi í raun ekki við í slíkum aðstæðum þá er 

heimilt að skattleggja félögin sameiginlega það rekstrarár, líkt og þau væru enn samsköttuð.76 

Undantekning frá reglunni um eignarhald móðurfélags á dótturfélagi allt rekstrar árið er þegar 

móðurfélag stofnar dótturfélag innan reikningsársins og þegar dótturfélagi er slitið innan 

reikningsársins. Þrátt fyrir skýrt orðalag undantekningarinnar um nýstofnað dótturfélag 

móðurfélags hefur yfirskattanefnd í máli nr. 45/201177 úrskurðað um það að aðrar aðstæður en 

þessar geti fallið undir undantekninguna. Í því máli hafði móðurfélag keypt svokallað 

skúffufélag78 af lögmannsstofu á árinu 2007 og óskað eftir samsköttun milli þessara félaga 

innan sama árs. Skattstjóri hafði synjað móðurfélaginu um samsköttun við hið nýkeypta félag 

og byggði ákvörðun sína á því að félögin uppfylltu ekki skilyrði um 90-100% eignarhald allt 

reikningsárið og að móðurfélagið hafi ekki verið stofnandi dótturfélagsins heldur orðið eigandi 

                                                 
76 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr. 
77 Úrskurður yfirskattanefndar 2011 í máli nr. 45/2011. 
78 Með hugtakinu „skúffufélag“ er átt við tómt félag sem ekki hefur verið notað undir rekstur eða eignarhald. 
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þess síðar á árinu. Í gögnum kæranda kom fram að stofnun félagsins af hálfu lögmannstofunnar 

hafi aðeins verið til hagræðingar á þjónustu stofunnar við viðskiptavini sína. Ágreiningslaust 

var að félagið hafði frá þeim tíma sem það var stofnað fyrr á árinu 2007, og fram að kaupum 

kæranda á félaginu ekki haft neinn rekstur né tekið á sig skuldbindingar. Yfirskattanefnd rakti 

í málinu tilgang ákvæðisins með hliðsjón af lögskýringagögnum og komst að þeirri niðurstöðu 

að þrátt fyrir að félagið hafi verið stofnað af hálfu þriðja aðila, þá færi það ekki gegn tilgangi 

3. málsl. 1. mgr. 55. gr. tskl. um samfleytt eignarhald móðurfélags á rekstrarári. Enda væri 

tilgangurinn að stemma stigu við því að félög festu kaup á eldri félögum í þeim tilgangi að ná 

fram skattalegri hagræðingu við nýtingu taps eldri félaga. Taldi yfirskattanefnd það því ekki 

varhugavert að fella aðstæður sem þessar undir undanþáguákvæði 3. málsl. 1. mgr. umræddrar 

lagagreinar vegna nýstofnaðra félaga. 

5.2.2 Sækja þarf um samsköttun sérstaklega 

Félög sem ætla að óska eftir samsköttun þurfa að gera það eigi síðar en 30 dögum eftir að 

framtalsfrestur hefur liðið vegna þess árs sem samsköttun á að hefjast sbr. 2. mgr. 55. gr. tskl. 

Sæki félag ekki um samsköttun innan þessa lögbundna frests skal ekki fallist á hana.79 Verði 

breyting á fyrirkomulagi félaga sem áður hafa óskað hafa eftir samsköttun ber þeim að tilkynna 

slíkt til skattayfirvalda hafi þær breytingar áhrif á skilyrði samsköttunar heimildarinnar.80 Voru 

þessi skilyrði staðfest í úrskurði yfirskattanefndar nr. 22/201481 en þar hafði félagið X ehf. 

óskað eftir samsköttun við dótturfélagið Y ehf. við álagningu ársins 2013 vegna gjaldársins 

2012. Ríkisskattstjóri hafnaði samsköttuninni og sagði að ekki hefði komið umsókn innan 

lögbundins frest frá móðurfélaginu X. Kærandi hélt því fram að X ehf. hefði ekki þurft að sækja 

sérstaklega um samsköttun við Y ehf. þar sem hið síðarnefnda félag hefði orðið að dótturfélagi 

X hf. í framhaldi af samruna þess við Z hf. sem þá hafi verið samskattað við X hf. Y ehf. hafi 

við samrunann tekið við öllum skattalegum skyldum sem og réttindum Z hf. og með þeim 

rökum ekki þurft að sækja sérstaklega um samsköttun Y ehf. við X hf. Einnig hélt kærandi því 

fram að í skattframtali X hf. hafi legið fyrir umsókn um samsköttun en þar hafi verið tilgreint 

sérstaklega að Y ehf. yrði samskattað með X hf. Ekki voru þó tekjur Y ehf. færðar í tilskilin 

reit á skattframtalinu sem er forsenda þess að um samsköttun sé að ræða. Yfirskattanefnd rakti 

skilyrði greinarinnar sem og tilgang ákvæðisins og taldi að 55. gr. væri veigamikið frávik frá 

almennum reglum tekjuskattslaganna og það bæri að hafa í huga við túlkun ákvæðisins. Á þeim 

grundvelli hafnaði yfirskattanefnd kröfum kæranda, að þrátt fyrir að um löglegan samruna skv. 

                                                 
79 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr., mgr. 5. 
80 sama heimild, athugasemdir við 6. gr., mgr. 4. 
81 Úrskurður yfirskattanefndar 2014 í máli nr. 22/2014. 
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51. gr. tskl. væri um að ræða þá væri skilyrði 55. gr. ekki hluti af þeim skattalegu réttindum 

sem yfirfærðust sjálfkrafa við samruna. Því hafi heimild fyrri félaga til samsköttunar fallið 

niður og hinum sameinuðu félögum borið að sækja um samsköttun að nýju. Þar sem 

skattframtali félaganna hafði verið skilað eftir að lögbundinn frestur var liðinn, var litið svo á 

að umsókn hafi verið of seint fram komin og að hafna bæri ósk félaganna um samsköttun vegna 

gjaldársins 2012. 

5.2.3 Lágmarkstími samsköttunar 

Eftir að samstæða hefur fengið samþykki fyrir samsköttun skal hún vara að lágmarki 5 ár. Verði 

slit á samsköttun af einhverjum ástæðum getur samstæðan ekki fengið heimild til samsköttunar 

fyrr en að 5 árum liðnum eftir að henni var slitið.82 Stjórn félags er þó heimilt að slíta félagi 

eða taka félag til gjaldþrotaskipta, hins vegar þarf stjórn að tilkynna til skattayfirvalda vilji hún 

slíta samsköttuninni fyrir lok framtalsfrests. Tilgangur lágmarkstíma samsköttunar er að koma 

í veg fyrir að félag geti stjórnað að vild hvenær það beiti samsköttun eftir álagningarárum.83 Í 

athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins84 sem síðar varð að lögum var gert ráð fyrir að félög 

sem hefðu slitið samsköttun ættu ekki rétt á að verða samsköttuð að nýju. Við afgreiðslu og 

meðferð frumvarpsins fyrir þingi var þessu breytt enda höfðu komið athugasemdir frá m.a. 

Fjármálaráðuneytinu85 og Félagi löggiltra endurskoðenda þar sem það var talið vafasamt að 

ekki yrði heimilt að fallast á samsköttun aftur eftir að henni hefði verið slitið einu sinni.86 

5.2.4 Þvinguð slit samsköttunar 

Með lögfestingu laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld nr. 165/2010 

var fellt inn í lögin ákvæði þess efnis að samsköttun skyldi falla niður væri félag tekið til 

gjaldþrotameðferðar eða sæti slitameðferð skv. 101. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 

Í nefndaráliti sem meirihluti efnahags- og skattanefndar lagði fram segir í athugasemdum að 

tilgangur með ákvæðinu sé að kveða skýrar á um heimildina til samsköttunar en gert var í þá 

gildandi samsköttunarákvæði tekjuskattslaganna. Sagði í álitinu að þegar félag væri tekið til 

gjaldþrotameðferðar eða sæti slitameðferð yrði slík breyting á eignarhaldi og forræði að 

forsendu fyrir því að samsköttun með sjálfstætt starfandi hlutafélagi væri ekki lengur til 

staðar.87 Í Hæstaréttardómi nr. 531/201588 var meðal annars tekist á um það hvort að það, að 

                                                 
82 Stefán Már Stefánsson (n. 33) 225. 
83 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 542. 
84 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr. 
85 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, umsögn Fjármálaráðuneytis við frumvarpið, erindi nr. Þ 123/658. 
86 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, umsögn Félags löggiltra endurskoðenda við frumvarpið, erindi 

nr. Þ 123/566. 
87 Alþt. 2010-2011 A-deild, þskj. 600-313 mál. 
88 Íslenska ríkið og ríkisskattstjóri g. Glitni HoldCo ehf., Hrd. 2. júní 2016 í máli nr. 531/2015. 
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leyfa félögum sem væru í slitameðferð ekki að vera samsköttuð færi gegn tilgangi greinarinnar 

og jafnræðisreglu. Vildi stefnandi sem var móðurfélag halda því fram að orðalag greinarinnar 

ætti aðeins við um það að heimild til samsköttunar félli niður þegar félag væri tekið til 

slitameðferðar, en hefði ekki átt að hamla því að samsköttun væri heimiluð eftir að félag væri 

orðið að slitafélagi og rekið sem slíkt. Vildi hann meina að slitameðferð væri aðeins úræði fyrir 

félög sem ættu í fjárhagsörðugleikum. Félögin væru enn að stunda atvinnurekstur og ef vel 

tækist til í endurskipulagningu myndu þau halda áfram rekstri sínum. Það væri því í takt við 

tilgang 55. gr. tskl. að leyfa samsköttun og þá hagræðingu sem í henni felst og engin rök væru 

fyrir því að skapa óhagræði fyrir þau félög sem væru í slíku ferli og væri það jafnframt 

mismunun milli félaga á grundvelli fjárhagstöðu þeirra. Stefndu höfnuðu þessum sjónarmiðum 

stefnanda. Sagt var að slík túlkun á 55. gr. tskl. stæðist ekki skoðun og fyrirætlun nefndarinnar 

hafi veri skýr, samsköttunin takmarkaðist við félög í gjaldþrotaskiptum og þeim sem sættu 

slitameðferð. Orðalag nefndarinnar væri skýrt og ekki væri ástæða til að leggja annan skilning 

í orð hennar eða ákvæði greinarinnar. Engu skipti að félagið stundaði áfram atvinnurekstur eða 

ætti verulegar eignir enda óumdeilt að félagið væri í slitameðferð. Stefndu töldu jafnframt að 

mismununin sem í 55. gr. tskl. fælist væri ekki ólögmæt þar sem fyrir henni væru málefnaleg, 

hlutlæg og eðlileg rök og stefndi hún að réttmætu markmiði. Hæstiréttur tók undir sjónarmið 

stefnda og sagði að orðalag og lögskýringargögn væru skýr. Sæti félag slitameðferð félli 

heimild til samsköttunar samkvæmt 55. gr. tskl. niður og það væri ekkert sem gæfi til kynna að 

hin þrengjandi lögskýring sem stefnandi héldi fram ætti við í málinu. 

5.3 Sameiginlegur tekjuskattsstofn 

Samkvæmt 3. mgr. 55. gr. tskl. skal tekjuskattur reiknaður af sameiginlegum tekjuskattstofni 

allra félaganna sem samsköttunin nær til. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 266/200289 sem 

reifaður var í kafla nr. 5 hér að ofan kom fram að þrátt fyrir að greinin feli í sér að félögin séu 

skattlögð eftir sameiginlegum tekjuskattsstofni allra félaga, beri hvert og eitt félag sjálfstæða 

skattskyldu í samræmi við 1. tl. 2. gr. laga nr. 75/1981 (nú . 1. tl. 2. gr. tskl.). Félögin verði að 

telja fram tekjur sínar og gjöld til skatts. Sé það forsenda fyrir því að hægt sé að samskatta 

félögin sem um ræðir. Í 3. mgr. 55. gr. tskl. segir einnig að tekjuskatturinn skuli lagður á 

móðurfélagið og að öll hlutafélögin beri sameiginlega ábyrgð á skattgreiðslum. Í máli 

yfirkattanefndar nr. 280/201590 reyndi á heimild skattstjóra til beitingar álags vegna skattskila 

samstæðu. Ríkisskattstjóri hafði beitt kæranda 25% álagi vegna breytinga á framtölum 

                                                 
89 Úrskurður yfirskattanefndar 2002 í máli nr. 266/2002. 
90 Úrskurður yfirskattanefndar 2015 í máli nr. 280/2015. 
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dótturfélaga hans sem hann hafði verið samskattaður við á umræddu tímabili. Breytingar á 

skattframtölum dótturfélaganna Y ehf. og Z ehf. vegna meintra annmarka á skattframtölum 

þeirra leiddu til breytinga á opinberum gjöldum kæranda á nokkurra ára tímabili. 

Ríkisskattstjóri taldi að kærandi bæri ábyrgð á greiðslu opinberra gjalda af afkomu 

dótturfélaganna þar sem skattstofn þeirra væri sameiginlegur og að kærandi hefði nýtt sér 

uppsafnað tap dótturfélaganna til frádráttar frá tekjum sínum fyrir skattlagningu. Með þeim 

rökum taldi ríkisskattstjóri rétt að beita kæranda 25% álagi vegna tveggja gjaldára og að ekkert 

hefði komið fram í málatilbúnaði kæranda sem gæfi tilefni til að falla frá álagsbeitingunni. 

Kærandi taldi að þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 55. gr. tskl. um sameiginlega ábyrgð samstæðu á 

skattskilum hennar hefði kærandi ekki haft neitt með skattskil dótturfélaga sinna að gera og 

beina hefði átt álagi vegna annmarka á framtölum þeirra að dótturfélögunum sjálfum en ekki 

að kæranda, enda hafi engir skattstofnar af hálfu kæranda verið vantaldir. Skattstjóri hafi ekki 

úrskurðað um beitingu álags í fyrri málum dótturfélaganna og því hafi vantað lagastoð fyrir 

beitingu álags með þessum hætti. Yfirskattanefnd lagði áherslu á að umrædd endurákvörðun 

ríkisskattstjóra á opinber gjöld kæranda væri fram komin vegna meintra annmarka á 

skattframtölum dótturfélaganna. Taldi yfirskattanefnd að ríkisskattstjóri hefði átt að beina 

ákvörðun sinni um beitingu álags að dótturfélögunum en ekki kæranda en það hafi ekki verið 

gert. Með þeim rökum féllst nefndin á kröfu kæranda um niðurfellingu álags. Af úrskurði 

þessum má ætla að skylda 3. mgr. 55. gr. tskl. um álagningu tekjuskatts samstæðunnar á 

móðurfélagið nái aðeins til álagningar opinberra gjalda en ekki beitingar álags ef því er að 

skipta sem og að ábyrgð samstæðunnar nái aðeins til greiðslu opinberra gjalda hennar. 

Samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 55. gr. tskl. er heimilt að leggja tekjuskatt á hver og eitt félag innan 

samstæðu óski félögin eftir því sérstaklega. Það á að sama skapi við um undantekningu frá 

sameiginlegri ábyrgð samstæðunnar á ábyrgð skattgreiðslna sé sérstaklega eftir því óskað.91  

5.4 Aðferð samsköttunar 

5.4.1 Aðferðafræði frumvarpsins 

Í 4. mgr. 55. gr. tskl. kemur fram með hvaða hætti er heimilt að samskatta félög og í 

frumvarpinu92 eru nefnd dæmi um aðferð sem heimilt er að beita til þess að ná fram þessari 

samsköttun og þá heildarskattlagningu sem lögð er svo á móðurfélagið fyrir alla samstæðuna í 

heild. Aðferðarfræðin gengur í raun út á það að heimilt sé að nýta tap sem myndast hefur hjá 

hverju og einu félagi, sameiginlega milli félaga í samstæðunni. Orð greinarinnar eru auðveld 

                                                 
91 Stefán Már Stefánsson (n. 33) 224. 
92 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál. 



24 

 

yfirlestrar og virðist hún ekki vera mjög flókin. Þegar hins vegar kemur að því að beita 

aðferðarfræði greinarinnar vakna m.a. upp tvær spurningar. Annars vegar, hvernig á að gera 

upp hagnað og tap viðkomandi tekjuárs áður en til nýtingar yfirfæranlegs taps kemur og hins 

vegar, hvernig á að nýta yfirfæranleg töp fyrri ára og í hvaða röð. Það er, þau töp sem hafa 

myndast fyrir samsköttun og svo töp sem mynduðust eftir samsköttun.93 

Í sinni einföldustu mynd þar sem aðeins er um tvö félög að ræða og annað félagið er með 

taprekstur en hitt hagnað af rekstri sínum má nýta það tap sem var hjá taprekstrarfélaginu á 

móti hagnaði hins félagsins áður en til skattlagningar kemur á síðar nefnda félaginu. Í raun eru 

þá stofnarnir lagðir saman og hlutaðeigandi sem t.d. er með taprekstur þarf ekki að bíða þess 

að geta nýtt tapið á móti hagnaði næsta rekstrarárs. Slíkt gerir skattlagninguna mildari og 

samræmist það tilgangi samsköttunarreglu tekjuskattslaganna.94 Ávallt skal gera upp sérhvert 

félag með sjálfstæðum hætti áður samsköttunarheimildin er nýtt, líkt og fram kemur í 2. málsl. 

4. mgr. 55. gr. tskl.  

Ef hins vegar félögin eru fleiri en tvö getur ráðstöfun taps eða hagnaðar eftir atvikum flækst 

töluvert þegar nýta skal tap eins eða fleiri félaga innan ársins á móti hagnaði annarra félaga 

samstæðunnar.95 Skipta skal tapi sem til ráðstöfunar er milli félaganna sem eru hluti af 

samsköttuninni hlutfallslega milli þeirra félaga sem skila hagnaði það reikningsárið.96 

Einnig má skilgreina orð frumvarpsins á þennan hátt: 

.  

1. Ef samanlagður hagnaður á viðkomandi tekjuári er hærri en samanlagt tap 

félaga sem eru með tap á sama ári, þá er tapsnýting í eftirfarandi þrepum: 

Þrep 1 - Deila tapi hlutfallsega á móti hagnaði félaga á árinu. (Jöfnun innan 

ársins). 

Þrep 2 - Nýta tap sem myndaðist í samsköttun á móti hagnaði sem stendur eftir 

jöfnun innan ársins. 

Þrep 3 - Nýta tap sem til er í viðkomandi félagi frá því fyrir samsköttun. 

 

2. Ef samanlagt tap á viðkomandi tekjuári er hærra en samanlagður hagnaður 

þeirra félaga sem eru með hagnað á sama ári, þá er tapsnýting í eftirfarandi 

þrepum: 

Þrep 1 - Deila hagnaði hlutfallslega á móti tapi félaga á árinu. (Jöfnun innan 

ársins). 

Þrep 2 - Tap sem eftir stendur hjá hverju félagi tilheyrir því félagi, en er 

nýtanlegt í samsköttun á meðan hún er í gildi, en þó ekki lengur en næstu tíu ár. 

                                                 
93 Steingrímur Sigfússon, „Samsköttun félaga“ (2013) 35 FLE blaðið 33, 34. 
94 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 542. 
95 sama heimild 543. 
96 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr. 
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Sé samsköttun slitið tilheyrir tapið viðkomandi félagi og nýtist hjá því í 

sérsköttun.97 

 

Til þess að átta sig á merkingu þessara orða er hér farið í gegnum dæmi sem nefnd eru í 

fylgiskjali I sem er hluti af athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins. 

Í nokkur ár hafa félögin A sem er móðurfélag, B, C, og D nýtt sér samsköttunarheimildina. 

Móðurfélagið á ónýtt tap að fjárhæð 15.000 kr. sem hafði komið til fyrir samsköttun. 

Tafla 1      ÁR 1 

Félög Hagnaður/tap ársins Skipting hagnaðar/taps Yfirfærsla á tapi 

A -100.000 +20.000 -80.000 

B -50.000 +10.000 -40.000 

C +25.000 -25.000 0 

D +5.000 -5.000 0 

Samtals -120.000 0 -120.000 

 

Líkt og sjá má á töflu nr. 1 er heildarhagnaður félaganna 30.000 kr. og heildartap samstæðunnar 

150.000 kr. Félögin geta því nýtt hluta af heildartapi félaganna á móti þeim hagnaði sem hafði 

myndast. Skipta þarf hlutfallslega nýtingu tapsins frá þeim félögum sem mynduðu tapið líkt og 

má sjá í töflu. Tapið sem eftir verður færist til næsta árs frá þeim félögum sem mynduðu tapið. 

Tafla 2      ÁR 2 

Félög Hagnaður/ 

tap ársins 

Skipting 

hagnaðar/taps 

Yfirfærsla á 

tapi 

Nýting taps í 

eigin félagi 

Ráðst. á tapi 

frá öðrum fél. 

Skattsk. hagn. 

eftir nýtingu taps 

A +24.000 -11.200 +12.800 -12.800  0 

B -40.000 +35.000 -5.000 0  0 

C +30.000 -14.000 +16.000 0 -16.000 0 

D +21.000 -9.800 +11.200 0 -11.2000 0 

Samtals +35.000 0 +35.000 -12.800 -27.200  

 

Rekstur samstæðunnar skilar á ári 2 meiri hagnaði eða 75.000 kr. en tapið er 40.000 kr. Heildar 

hagnaður félagsins innan ársins er því 35.000 kr. Byrja skal á að jafna tap á móti hagnaði innan 

ársins og eftir það standa 5.000 kr. Tapinu frá B er skipt hlutfallslega á milli allra félaga sem 

eru með hagnað og 5.000 kr. sem eftir eru flytjast til næsta árs. Enn stendur eftir hagnaður hjá 

                                                 
97 Steingrímur Sigfússon (n. 93) 34. 
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A, C og D á rekstrarárinu. En þar sem A og B áttu uppsafnað tap frá fyrra ári er það nýtt á móti 

þeim hagnaði hjá félagi A , C og D. A nýtir fyrst tap sitt á móti sínum hagnaði og það sem eftir 

stendur ásamt tapi frá fyrra ári frá B er svo nýtt á móti taprekstri C og D. Ástæða þess að 

hagstæðara er að geyma 5.000 kr. tap félagsins til næsta árs og nýta frekar uppsafnað tap fyrri 

ára er að uppsafnað tap er einungis hægt að nýta 10 ár aftur í tímann frá tekjuári sbr.  8. tl. 31. 

gr. tskl. Til að átta sig nánar á skiptingu taps er nauðsynlegt að setja upp töflu þess efnis. Sjá 

töflu nr. 3 yfir nýtingu taps á öðru árinu. 

Tafla 3     Yfirlit yfir nýtingu taps 

Félög Tap frá fyrri 

árum 

Nýting taps í 

eigin félögum 

Tap til skipta  Skipting taps v/ 

annarra félaga 

Tap yfirfært til 

næsta árs 

A -80.000 +12.800 -67.200 +16.291 -50.909 

B -45.000 0 -45.000 +10.909 -34.091 

C 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 

Samtals -125.000 +12.800 -112.200 +27.200 -85.000 

 

Ef félögin eru svo öll rekin með hagnaði á þriðja ári er ekkert tap til skiptanna innan 

rekstrarársins. Hins vegar geta félögin nýtt uppsafnað tap frá fyrri árum sín á milli eða frá því 

að samsköttun félaganna hófst.98 Nýta skal uppsafnað tap frá hverju félagi fyrir sig og ef eftir 

stendur tap að því loknu má skipta sameiginlegu tapi samstæðunnar á milli félagana 

hlutfallslega, sjá dæmi í meðfylgjandi töflu nr. 4: 

Tafla 4      ÁR 3 

Félög Hagnaður/ 

tap ársins 

Skipting 

hagnaðar/taps 

Yfirfærsla á 

tapi 

Nýting taps í 

eigin félagi 

Ráðst. á tapi 

frá öðrum fél. 

Skattsk. hagn. 

eftir nýtingu taps 

A +100.000 -50.909 +49.091 -8.746 -15.000 +25.345 

B +20.000 -20.000 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 

D +30.000 0 +30.000 -5.345 0 +24.655 

Samtals +150.000 -70.909 +79.091 -14.091 -15.000 +50.000 

 

                                                 
98 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr. 
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Í 3. málsl. 4. mgr. 55. gr. er kveðið á um það að eigi félag uppsafnað tap frá fyrra ári áður en 

til samsköttunar var stofnað megi einungis nýta það í viðkomandi félagi meðan á 

samsköttuninni stendur og eftir að uppsafnað tap samstæðunnar hefur verið jafnað. Slíkt tap er 

því ekki til skiptanna fyrir önnur félög innan samstæðunnar, ólíkt tapi sem myndast innan 

samsköttunar tímans. Tilgangur þeirra takmörkunar er að koma í veg fyrir að félög eða 

samstæður kaupi önnur félög sem eiga uppsafnað tap fyrir samsköttun í þeim eina tilgangi að 

nýta taprekstur þess félags í skattalegum tilgangi.99  

5.4.2 Aðrar aðferðir samkvæmt sérfræðingum 

Við heimildaöflun vegna ritgerðar þessara tók höfundur viðtöl við sérfræðinga Ríkisskattstjóra 

sem og sérfræðinga fyrirtækja sem sérhæfa sig í skattskilum fyrirtækja. Verða þeir hér eftir 

nefndir sérfræðingar, sérfræðingar RSK eða sérfræðingar í skattskilum. Samkvæmt 

sérfræðingum er fleiri en einni aðferð beitt í dag við yfirfærslu uppsafnaðs taps.100 Svo virðist 

sem allir aðilar séu sammála um að skýrt sé að jafna skuli fyrst allt tap innan árs áður en til 

jöfnunar á uppsöfnuðu tapi kemur. Eins og fram kemur í kafla 5.4.1 styðst frumvarpið við þá 

aðferð að jafna tap hlutfallslega við hagnað félaganna. Getur það leitt til þess að tap sem 

myndast innan ársins sé ekki fullnýtt þrátt fyrir að enn sé ójafnaður hagnaður innan 

samstæðunnar. Sérfræðingar hafa bent á að eðlilegra sé að fullnýta allt tap innan ársins áður en 

gengið er á sameiginlegt yfirfæranlegt tap samstæðunnar.101 

Tafla 5     

Félög Hagnaður/ 

tap ársins 

Skipting 

hagnaðar/taps 

Yfirfærsla á 

tapi 

Nýting taps í 

eigin félagi 

Ráðst. á tapi 

frá öðrum fél. 

Skattsk. hagn. 

eftir nýtingu taps 

A +24.000 -12.800 +11.200 -12.800  0 

B -40.000 +40.000 0 0  0 

C +30.000 -16.000 +14.000 0 -14.000 0 

D +21.000 -11.200 +9.800 0 -9.800 0 

Samtals +35.000 0 +35.000 -12.800 -23.200  

Taprekstur ársins að fullu jafnaður innan ársins 

Þegar bornar eru saman þessar tvær nálganir, þ.e.a.s. að ráðstafa tapi eftir hlutfalli hagnaðar og 

því að fullnýta tap innan ársins má sjá að niðurstaða á skattskyldum hagnaði er sú sama.  Nýting 

á uppsöfnuðu tapi hefur hins vegar breyst. Af orðalagi greinarinnar má ætla að það hafi verði 

                                                 
99 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 545. 
100 Sérfræðingar ríkisskattstjóra, Ríkisskattstjóri, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2018); Sérfræðingar, 

Deloitte, endurskoðunarsvið, viðtal við höfund (Reykjavík, 12. apríl 2018); Sérfræðingar, skatta og lögfræðisvið, 

KPMG, viðtal við höfund (Reykjavík, 23. apríl 2018). 
101 Steingrímur Sigfússon (n. 93) 35. 
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vilji löggjafans þrátt fyrir að tafla í fylgiskjali 1 beri það ekki með sér en þar segir „viðkomandi 

tekjuár skal gert upp áður en tekið er tillit til taps eldri ára“.102 Eru sérfræðingar RSK sammála 

þessari nálgun.103 

Næsta skref er einnig umdeilt og virðist skv. sérfræðingum að nokkrum aðferðum sé beitt við 

jöfnun á eldra tapi samstæðunnar.104 Frumvarpið byggir á því að hvert félag nýti fyrst eigið 

eldra tap en síðan sé tapi félaganna deilt í hlutfalli við hagnað þeirra.  

Tafla 6 

Félög Hagn/tap eftir 

jöfnun innan árs 

Tap frá 

fyrri árum 

Nýting taps í 

eigin félögum 

Tap til 

skipta  

Skipting taps v/ 

annarra félaga 

Tap yfirfært til 

næsta árs 

A +11.200 -80.000 +12.800 -68.800 +15.050 -53.750 

B 0 -40.000 0 -40.000 +8.750 -31.250 

C +14.000 0 0 0 -14.000 0 

D +9.800 0 0 0 -9.800 0 

Samtals 35.000 -120.000 +12.800 -108.800 0 -85.000 

Tapi félaganna deilt hlutfallslega eftir hagnaði    

Sá ágalli er á dæmi frumvarpsins að ekki er tekið dæmi um það, sé uppsafnað tap samstæðunnar  

frá mismundandi árum. Þá er allt yfirfæranlegt tap samstæðunnar nýtt hlutfallslega á móti 

skattskyldum hagnaði þeirra sem enn eiga hagnað eftir jöfnun innan ársins. 

Tafla 7     

Félög Hagn/tap eftir 

jöfnun innan árs 

Tap frá fyrri 

árum 

Tap nýtt í 

samsköttun  

Skipting taps móti 

hagnaði 

Tap yfirfært til 

næsta árs 

A +11.200 -80.000 +23.3333 -11.200 -56.667 

B 0 -40.000 +11.667 0 -28.333 

C +14.000 0 0 -14.000 0 

D +9.800 0 0 -9.800 0 

Samtals +35.000 -120.000 +35.000 -35.000 -85.000 

Sameiginlegt tap jafnað móti hagnaði samstæðunnar 

                                                 
102 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr. 
103 Munnleg heimild RSK 
104 Sérfræðingar ríkisskattstjóra, Ríkisskattstjóri, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2018); Sérfræðingar, 

Deloitte, endurskoðunarsvið, viðtal við höfund (Reykjavík, 12. apríl 2018); Sérfræðingar, skatta og lögfræðisvið, 

KPMG, viðtal við höfund (Reykjavík, 23. apríl 2018). 
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Þegar þessi aðferð er nýtt getur skapast sú staða að félag sem á uppsafnað tap innan 

samsköttunar, fullnýti ekki sitt eigið tap heldur nýti uppsafnað tap frá öðrum 

samsköttunarfélögum og þurfi þá að greiða þeim félögum endurgjald fyrir slík not. 

Sé þessari aðferð beitt getur það einnig orðið til þess að elsta tap nýtist ekki að fullu en skv. 8. 

tl. 31. gr. tskl. má yfirfæranlegt tap mest vera 10 ára. Venja er, við nýtingu uppsafnaðs taps, að 

nýta elsta tap fyrst.105 Verður að ætla að það sé einnig ákjósanlegasta leiðin fyrir samstæður, 

til að tryggja að elsta tap fyrnist ekki vegna tímamarka áður nefndrar greinar. Þar sem lögin eru 

hljóð um þetta atriði verður að ætla að líta verði til þeirra túlkunarreglna skattaréttar sem voru 

viðraðar í kafla 2.1, að samræmis þurfi að gæta og að það verði að túlka skattaðilanum í hag.  

Tafla 8  

Félög Hagn/tap eftir 

jöfnun innan árs 

Tap frá fyrri 

árum 

Skipting taps móti 

hagnaði 

Tap yfirfært til næsta árs 

A +11.200 -80.000 -11.200 -45.000 

B 0 -40.000 0 -40.000 

C +14.000 0 -14.000 0 

D +9.800 0 -9.800 0 

Samtals +35.000 -120.000 -35.000 -85.000 

Sameiginlegt tap jafnað móti hagnaði þar sem elsta tap er nýtt fyrst 

Í dæmi í töflu 8 hér fyrir ofan eru þær forsendur gefnar að tap A sé eldra en tap B og af þeim 

sökum komi til nýtingar á tapi A fyrst. Ef þessu hefði verið öfugt farið hefði getað skapast sú 

staða einnig að A yrði að nýta tap B þrátt fyrir að eiga sjálft uppsafnað tap og greiða B þóknun 

fyrir uppsafnað tap þess. 

Til þess að draga úr líkum á því að félög séu sett í þá stöðu að þurfa greiða fyrir nýtingu á 

uppsöfnuðu tapi annarra félaga á sama tíma og þau eiga sjálf uppsafnað tap og þess að elsta tap 

fari forgörðum hefur verið beitt svo kallaðri blandaðri aðferð. Gengur hún út á það að eftir 

jöfnun innan árs skuli nýta uppsafnað tap hvers félags fyrir sig á móti hagnaði þess. Að því 

loknu skuli taka sameiginlegt tap samstæðurnar og nýta elsta tap hverju sinni. Séu eftirstöðvar 

uppsafnaðs taps svo frá sama ári skuli hlutfalla það tap á móti hagnaði líkt og gert er í töflu 6. 

Í töflu nr. 9 hér neðan verður notast við sama dæmi og í töflu nr. 8, nema hvað uppsafnað tap 

B er eldra en uppsafnað tap A.  

 

                                                 
105 Steingrímur Sigfússon (n. 93) 35. 
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Tafla 9  

Félög Hagn./tap eftir 

jöfnun innan árs 

Tap frá fyrri 

árum 

Eigið tap félags 

nýtt 

Skipting taps 

móti hagnaði 

Tap yfirfært til 

næsta árs 

A +11.200 -80.000 -11.200 0 -68.800 

B 0 -40.000  23.800 -16.200 

C +14.000 0  -14.000 0 

D +9.800 0  -9.800 0 

Samtals +35.000 -120.000 -11.200 0 -85.000 

Yfirfæranlegt eigið tap nýtt móti hagnaði og svo elsta tap samstæðunnar 

Eins og sjá má í framangreindum dæmum er niðurstaða samstæðunnar ávallt sú sama við þessar 

aðstæður en innbyrðis staða á yfirfærðu tapi hvers félags er misjöfn eftir því hvaða 

aðferðarfræði er beitt hverju sinni. Hefur það helst áhrif ef eitthvert félag er selt út úr 

samstæðunni á miðju tímabili, greiðslur þurfa að koma til milli félaga fyrir nýtingu á 

yfirfæranlegu tapi frá öðru félagi og vegna hættu á að elsta tap nýtist ekki innan tímarammans. 

5.4.3 Hin lagalega rétta aðferð  

Þrátt fyrir að dæmi um hvernig skuli nýta tap í samstæðum sé stillt upp í frumvarpi106 til laga 

nr. 154/1998 um tekju og eignaskatt með síðari breytingum, sem heimilaði fyrst samsköttun 

hefur það verið talið frekar valkvætt hvaða aðferðum skuli beita við nýtingu taps síðustu ár.107 

Núgildandi lagagrein kveður ekki á um það með skýrum hætti hvaða aðferð skuli beita líkt og 

fram kemur í kafla 5.4.1 og 5.4.2 hér að ofan. Heimilt er að setja reglugerð þess efnis sbr. 6. 

mgr. 55. gr. tskl. Það hefur ekki verið gert og því hefur yfirskattanefnd úrskurðað í máli nr. 

302/2015108 að svo fremi sem aðferðir við nýtingu taps innan samstæða séu í samræmi við 

tilgang og markmið greinarinnar og beitt sé sömu aðferð út samsköttunartímann skuli 

aðferðarfræðin vera frjáls.109 Í ljósi þessarar mikilvægu staðfestingar á túlkun þessari þykir rétt 

að reifa úrskurð þennan hér lauslega. 

Kærandi var einkahlutafélag sem hafði verið samskattað með nokkrum félögum þar á meðal X 

hf. Deilt var um hvernig fara ætti með yfirfæranlegt tap fyrri ára sem nýtt hafði verið á móti 

hagnaði hinna samsköttuðu félaga eftir uppgjör framtalsársins sem umræddi. Ríkisskattstjóri 

hafði lækkað gjaldfærðan fjármagnskostnað í skattskilum X ehf. sem leiddi til breytinga á 

skattstofnum kæranda, þar á meðal yfirfæranlegu tapi. Kærandi hélt því fram að aðferð 

                                                 
106 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 318-278 mál, athugasemdir við 6. gr. 
107 Sérfræðingar, skatta og lögfræðisvið, KPMG, viðtal við höfund (Reykjavík, 23. apríl 2018). 
108 Úrskurður yfirskattanefndar 2015 í máli nr. 302/2015. 
109 sama heimild. 
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ríkisskattstjóra á útreikningum á tapnýtingu í samsköttun væri ekki í samræmi við 55. gr. tskl. 

Sú aðferðarfræði sem hann beitti hafi leitt til þess að tekjuskattsstofn kæranda fyrir árið 2012 

væri töluvert hærri fjárhæð en rétt væri. Ríkisskattstjóri beitti þeirri aðferð sem fram kemur í 

athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins og dæmi var tekið um í fylgiskjali 1. Það er, að við 

útreikninga yrði að finna hlutfallslegt vægi taps hvers og eins miðað við samanlagt tap 

félaganna sem nytu samsköttunar á móti hagnaði í þeim tilvikum sem nýtanlegt tap væri hærra. 

Í þeim tilvikum þar sem hagnaður var hærri bæri sömuleiðis að nota tap í samræmi við 

hlutfallslegt vægi hagnaðar hvers og eins félags af samanlögðum hagnaði samsköttunar 

félaganna. Kærandi taldi sig einnig hafa farið eftir þeim leiðbeiningum sem fram komu í 

fylgiskjali 1 en benti á að reikningsmistök virtust vera í skýringatöflu fylgiskjals 1 sem fylgdi 

frumvarpinu. Tók ríkisskattstjóri undir það með kæranda að reikningsmistök væru að finna í 

dæmi frumvarpsins en af þeim sökum yrði að miða við að beita almennum hlutföllum hagnaðar 

og taps en það kæmi fram í athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins sem fylgdi 55. gr. tskl. líkt 

og ríkisskattstjóri gerði í leiðréttum útreikningum sínum. 

Yfirskattanefnd tók undir það í úrskurði sínum að gallar væru á dæmi í áðurnefndu fylgiskjali 

1 en taldi að þar væri frekar um misritun upphæða og reita í töflu að ræða en reikningsvillu. 

Lesa mætti þó ákveðnar aðferðir við skiptingu taps úr fyrrnefndum dæmum milli samskattaðra 

félaga og mætti álykta að sýnidæmi þetta styddi málatilbúnað kæranda. Yfirskattanefnd sagði 

að þrátt fyrir þetta væru engin bein ákvæði í 55. gr. tskl. um þau atriði sem á reyndi í málinu er 

varðaði útleiðingu skattstofna í samsköttun félaga nema að ætíð skyldi gera viðkomandi tekjuár 

upp áður en tekið væri tillit til yfirfæranlegs taps fyrri ára. Lagagreinin gerði ráð fyrir því að 

sett yrði reglugerð um nánari reglur um samsköttun og þar á meðal nýtingu taps milli félaga en 

það hafi hins vegar ekki verið gert. Þess vegna væri ekki hægt að halda fram að 

útreikningsaðferð ríkisskattstjóra væri röng eða í andstöðu við ákvæði 55. gr. tskl. Jafnframt 

mætti segja það sama um þá aðferðarfræði sem kærandi hélt fram og önnur afbrigði þessara 

aðferða sem kynnu að koma til greina. Aðferðirnar gætu hæglega náð fram þeim markmiðum 

sem greininni væru ætlað að ná hverju sinni. Nefndin tekur fram að mismunandi aðferðir geti 

haft áhrif á skiptingu samanlagðra skattstofna milli félaga og í einhverjum tilvikum á 

yfirfæranlegt tap, þrátt fyrir að heildarfjárhæð ætti að vera hin sama í hvert sinn. En þetta ætti 

samt ekki að hafa áhrif nema einna helst þegar félag hverfur út úr samstæðu. Í frumvarpinu 

kemur fram það sjónarmið að aðferðin sem valin er þurfi að haldast út samsköttunartímabilin 

nema öll viðkomandi félög óski sérstaklega eftir breytingu á aðferð. Er það í takt við 

sjónarmiðið um bindandi áhrif skattskila varðandi valkvæð atriði. Að lokum sagði nefndin að 
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með útreikningum frá báðum málsaðilum yrði ekki annað séð en að þeir hafi báðir beitt sömu 

aðferð við útleiðingu skattstofna umrædd gjaldár. Af þeim sökum yrði kærandi að una þeirri 

aðferð sem ákveðin var í öndverðu þegar kom til endurákvörðunar á opinberum gjöldum hans. 

Einungis kærandi óskaði eftir breytingu á nýtingu taps en ekki öll félögin í samstæðunni. Af 

þeim sökum var krafa kæranda ekki tekin til greina á grundvelli þess að tapnýting í samsköttun 

félaganna hafi verið ákvörðuð í ósamræmi við ákvæði 55. gr. tskl. af hálfu ríkisskattstjóra. 

Af orðalagi yfirskattanefndar í framangreindum úrskurði má draga þá ályktun að fleiri en ein 

aðferð sé heimil við nýtingu yfirfæranlegs taps í samsköttun svo framalega sem sömu 

aðferðafræði sé beitt yfir samsköttunartímann. Sú aðferð sem dæmi er tekið um í áðurnefndu 

frumvarpi sé ekki bindandi aðferðarfræði. 

5.5 Önnur álitaefni sem geta komið til skoðunar við samsköttun 

Eins og fram hefur komið þarf að leiða fram skattstofna hvers félags áður en til samsköttunar 

kemur og þurfa því félögin að hafa nýtt allar skattalegar ráðstafanir sem þau kjósa að nýta áður.  

5.5.1 Árekstur annarra reglna tekjuskattslaga um meðferð taps í atvinnurekstri 

Eins og reglan er í dag má ætla að ákvæði 55. gr. tskl. geti rekist á aðrar reglur 

tekjuskattslaganna um nýtingu yfirfæranlegs taps.110 Félög geta t.d. nýtt sér 14. gr. tskl. sem 

fjallar um flýtifyrningu eigna en í henni felst heimild skattaðila sem á fyrnanlega eign til að 

flýtifyrna eignina og nota á móti skattskyldum söluhagnaði þess árs og þannig takmarka 

álagningu tekjuskatts á félagið. Eigi skattaðili ekki fyrnanlega eign á því ári sem söluhagnaður 

myndast getur hann sótt um frestun skattlagningar fram yfir tvenn áramót, ef hann eignast 

fyrnanlega eign innan þess tíma. Er þessi heimild um flýtifyrningu eða frestun háð því skilyrði 

að búið sé að jafna yfirfæranlegt rekstrartap sbr. 4. málsl. 14. gr. tskl. Í raun getur félag því 

ekki „geymt“ fyrra tap þegar svona stendur á. Verður að ætla að þegar félag er í þessari aðstöðu 

og er samskattað sem hluti af samstæðu, verði fyrst að nýta uppsafnað tap samstæðunnar áður 

en heimild þessi er nýtt. En það fer í raun á skjön við meginreglu 55. gr. sem segir að 

framkvæma verði jöfnun innan ársins áður en yfirfært tap frá öðrum félögum er nýtt og félög 

megi ekki nýta töp frá því fyrir samsköttun nema að töp annarra félaga sem myndast hafi á 

samsköttunartímabilinu hafi verið að fullu nýtt. Er því hér um ákveðinn ómöguleika að ræða. 

Ekki er hægt að uppfylla sérákvæði um tapsnýtingu í öðrum greinum tekjuskattslaganna á sama 

tíma og skilyrði 55. gr. tskl.111  

                                                 
110 Steingrímur Sigfússon (n. 93) 36. 
111 sama heimild. 
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Það má spyrja að því hvort ekki sé eðlilegt að ákvæði 55. gr. tskl. hvað varðar nýtingu taps víki 

fyrir sérákvæðum um tapsnýtingu í öðrum greinum. Ef félag ætlaði að nýta sér ákvæði 14. gr. 

tskl. yrði það þá gert áður en til jöfnunar á tapi kemur.  

Bent hefur verið á að ákvæði 55. gr. um tapsnýtingu séu almenn og önnur ákvæði 

tekjuskattslaga um tapsnýtingu séu sérákvæði og ættu að ganga framar. Þannig ættu félög sem 

vildu nýta t.d. 14. gr. tskl. eða aðrar sambærilegar heimildir tekjuskattslaga að nýta sér ákvæði 

þeirra greina áður en til jöfnunar innan árs komi skv. 4. mgr. 55. gr. tskl. Þannig myndi réttur 

félaga samkvæmt öðrum greinum t.d. ekki fara forgörðum. Svo sem heimildir til flýtifyrninga 

eða heimild til frestunar á tekjufærslu hagnaðar.112 Sérfræðingum RSK hefur verið bent á 

túlkun þessa og þeir upplýstir um að fagaðilar séu að beita þessari aðferð í skattskilum 

samstæða. Hefur ekki verið gerð athugasemd af hálfu ríkisskattstjóra við þessa nálgun og 

framtöl sem skilað hefur verið með þessari aðferðafræði hafa farið í gegn án athugasemda.113 

5.5.2 Greiðsla fyrir nýtingu taps í samsköttun 

Þegar félög nýta uppsafnað tap annarra félaga er í raun verið að færa verðmæti frá einu félagi 

til annars. Slík réttindi ættu að vera skattskyld hjá móttakanda hins yfirfærða félags. Venja er 

að tekjufæra ákveðna prósentu af verðmæti þess taps sem er yfirfært hjá því félagi sem átti hið 

yfirfærða tap og verður því til einkaréttarleg krafa milli félaganna. Iðulega er prósentan í 

samræmi við þá prósentu sem fjármagnstekjuskatturinn nemur hverju sinni. Með þessum hætti 

greiðir það félag sem nýtir tapið fyrir afnotin en fjármunirnir fara í raun aldrei út úr 

samstæðunni líkt og ef tekjuskattur væri greiddur af þeim hluta hagnaðarins sem yfirfæranlegt 

tap gekk á móti til ríkisins.114  

5.6 Samantekt 

Eins og rakið hefur verið hér í kafla nr. 5 var tilgangur löggjafans með setningu 55. gr. tskl. að 

gera skattlagningu fyrirtækja einfaldari og hlutlausari, væri atvinnurekstur félags stundaður í 

einu eða fleiri félögum. Samkvæmt ákvæðinu og lögskýringagögnum er markmið 

lagagreinarinnar að gera félögum kleift að vera skattlögð sem sameiginleg skattaleg eining. 

Heildarskattlagning félaganna verði ekki hærri en orðið hefði ef félögin væri rekin í einu félagi. 

Réttaráhrif samsköttunar felast fyrst og fremst í því að ef niðurstaða skattalegs uppgjörs eins 

hinna samsköttuðu aðila reynist vera tap þá kemur það til frádráttar við ákvörðun sameiginlegs 

stofns. Reglur 55. gr. tskl. sem fram koma í 1.-3. mgr. eru í nokkuð föstum skorðum en helstu 

                                                 
112 sama heimild. 
113 Sérfræðingar, skatta og lögfræðisvið, KPMG, viðtal við höfund (Reykjavík, 23. apríl 2018). 
114 sama heimild. 
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álitaefni sem skapast hafa æi framkvæmd hin síðari ár eru vegna 4. gr. 55. gr. sem snýr að 

aðferðarfræðinni við útdeilingu á tapi innan samstæðu. Í frumvarpinu er lögð upp ákveðin 

aðferðafræði og virðist ekki vera ágreiningur um fyrsta skrefið í þeirri vegferð að jafna skuli 

fyrst allt tap innan árs áður en til deilingar á yfirfæranlegu tapi samstæðunnar kemur. 

Sérfræðingar RSK telja að notast eigi við þá aðferð að alltaf skuli fyrst skipta tapi í hlutfalli við 

hagnað milli félaga úr samstæðunni eins og sýnt er í töflu nr. 7. Sérfræðingar í skattskilum sem 

rætt var við vildu beita þeirri aðferð sem fram kemur í töflu 8. Í henni felst að nýta skuli fyrst 

tap hvers félags fyrir sig móti hagnaði þess félags. Síðan kæmi til útdeilingar milli 

samstæðunnar. Þessi mismunandi aðferðarfræði leiðir til sömu niðurstöðu fyrir samstæðuna í 

heild en getur haft mismunandi afleiðingar fyrir hvert félag fyrir sig. Minni líkur eru á að eldra 

tap falli niður og ekki kemur til greiðslu milli félaga vegna nýtingar taps fyrr, þó að félög eigi 

enn ónýtt eigið tap. Yfirskattanefnd hefur svo staðfest að fleiri en ein aðferðarfræði rúmist 

innan túlkunar á ákvæði 4. mgr. 55. gr. tskl.  

 

6 Samanburður við ósjálfstæða skattaðila 

6.1 Ósjálfstæðir skattaðilar 

Ákveðin félagaform geta verið ósjálfstæðir skattaðilar en í því felst að félögin sæta ekki 

sjálfstæðri skattlagningu heldur skal telja fram tekjur og eignir félaganna fram hjá félagsaðilum 

en félagsaðilar eru í raun eigendur þeirra. Félagsaðilarnir sæta svo skattlagningu vegna þeirra 

tekna samhliða tekjum sínum eftir félagasamningi, allt eftir því hvers konar lögaðili 

félagsaðilarnir eru hverju sinni.115 Þá sem geta talist ósjálfstæðir skattaðilar má finna í 2. gr. 

tskl. Við stofnun sameignarfélags, samlagsfélags og samlagshlutafélags er hægt að velja hvort 

félag verði ósjálfstæður skattaðili eða sjálfstæður skattaðili sbr. 3. mgr. 2. gr. tskl. Sé það ekki 

gert er gengið út frá því að félagið eigi að vera ósjálfstæður skattaðili.116 Ósjálfstæður skattaðili 

þarf að haga högum sínum eins og hvert annað félag og telja fram og skila þar til gerðu framtali 

til skattyfirvalda. Hagnaður eða tap er svo talið fram á framtali hjá félagsaðilum sérstaklega. 

Eigendur slíkra félaga geta þannig nýtt tap sem myndast í atvinnurekstri ósjálfstæðra félaga á 

móti hagnaði sem myndast í eigin atvinnurekstri þeirra. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 10/2017 

sem reifaður var í kafla nr. 3.2 kom fram að ósjálfstæðir skattaaðilar gætu ekki verið 

samskattaðir á grundvelli 55. gr. tskl. enda eru þeir ekki upptaldir í 1. mgr. 55. gr. sbr. 1. tl. 1. 

mgr. 2. gr. tskl. Þrátt fyrir að ósjálfstæði skattaðilinn sé alfarið í eigu sjálfstæðs skattaðila og 

                                                 
115 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 10. 
116 sama heimild. 
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rekstrarafkoma hins ósjálfstæða sé gefin upp hjá eigandanum. Segja má því að ósjálfstæðir 

skattaðilar séu í raun samskattaðir hjá eigendum sínum en ekki á grundvelli 55. gr. tskl. Í 

einföldu máli er munurinn á aðferðarfræðinni sá að mismunur tekna og gjalda hjá ósjálfstæðum 

skattaðila er færður sem tekjur eða gjöld hjá eigendum sínum ár hvert. Í samsköttun samstæðra 

kemur rekstrartap ársins og yfirfæranlegt tap eins félags aðeins til frádráttar af tekjuskattstofni 

annars félags sem rekið var með hagnaði fyrir álagningu fjármagnstekjuskatts. 

6.2 Þvinguð samsköttun  

Í 55. gr. er ekki fjallað um heimild félaga til að njóta samsköttunar milli landa og er því litið 

svo á að slík samsköttun yfir landamæri sé ekki heimil. Löggjafinn hefur reynt að breyta 

löggjöfinni með það að markmiði að heimila að einhverju marki slíka samsköttun. Nú síðast 

með breytingafrumvarpi 2018, frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða 

gegn skattundanskotum og skattsvikum.117 

Til nánari umfjöllunar um frumvarpið vísast í kafla nr. 9 hér að neðan. Hins vegar má finna í 

57. gr. a. tskl. ákvæði sem taka á skattasniðgöngu vegna samstæðra sem ná yfir landamæri. 

Reglan nefnist í daglegu tali CFC reglan og er talin fela í sér þvingaða samsköttun. Í 1. mgr. 

segir: 

Skattaðili sem á beint eða óbeint hlut í hvers kyns félagi, sjóði eða stofnun sem 

telst heimilisföst í lágskattaríki skal greiða tekjuskatt af hagnaði slíkra aðila í 

hlutfalli við eignarhluta sinn án tillits til úthlutunar.118 Hið sama á við um 

skattaðila sem stjórnar félagi, sjóði, stofnun eða eignasafni í lágskattaríki sem 

skattaðili hefur beinan eða óbeinan ávinning af. Tekjur þessar eru skattskyldar 

með sambærilegum hætti og um væri að ræða starfsemi hér á landi. 

Innlendum aðilum sem eiga erlend félög, sjóði eða stofnanir sem tilheyra lágskattasvæðum er 

gert að sæta skattlagningu vegna þeirra félaga hér á landi líkt og um ósjálfstæðan skattaðila sé 

að ræða. Er þá skattlagður sá hagnaður sem myndast hjá erlenda félaginu119 hlutfallslega eftir 

eignarhluta þeirra að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem fram koma í greininni sbr. 2.-5. 

mgr. 57. gr. a. tskl. Skilyrðin eru þau að CFC-félagið sé staðsett í lágskattaríki, það sé íslenskur 

skattaðili þ.e. einstaklingur og/eða lögaðili sem beri fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á 

landi. Eigi minnst samanlagt helming í CFC-félaginu beint eða óbeint eða að stjórnunarleg 

yfirráð hafi verið til staðar það tekjuár sem um ræðir.120 Taka reglurnar einnig til aðila sem hafa 

                                                 
117 Alþt. 2017-2018 A-deild, þskj. 884-561. mál. 
118 Hér eftir mun höfundur tala um „þvingaða samsköttun“ 
119 Hér eftir „CFC-félag“ 
120 „CFC félög | Ríkisskattstjóri“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/cfc-felog/> 

skoðað 2. apríl 2018. 
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tekjur af sjálfstæðri starfsemi eða eignasöfnun í þeim ríkjum sem í greininni eru talin upp þótt 

ekki sé um skráðan aðila að ræða.121 

Ekki verður farið sérstaklega í skilyrði CFC reglunnar eða undantekningar hennar í þessum 

kafla. Lauslega verður farið yfir hvernig skattlagningunni er háttað, samhengisins vegna, en 

aðeins verður lögð áhersla á að reyna að leiða fram þau sjónarmið sem löggjafinn reyndi að ná 

fram með setningu reglunnar. Einnig hvernig fara skuli með tap rekstur slíkra félaga og fjallað 

verður um lagabreytingar sem gerðar hafa verið á grein þessari.  

6.2.1 Skattlagning tekna CFC-félaga 

Sé niðurstaðan sú að félag skilgreinist sem CFC-félag í skilningi 57. g.r a. tskl. sem og að 

íslenskum aðila beri að greiða tekjuskatt hér á landi af hagnaði félagsins. Segir í frumvarpi sem 

fylgdi lögum nr. 46/2009 um breytingu á lögum nr. 90/2003 að við skattlagningu eigi að líta 

svo á að tekjur CFC-félagsins séu í reynd tekjur hins íslenska skattaðila og þær eigi að 

skattleggja með öðrum tekjum hans. Þær eru þá skattlagðar eins og um væri að ræða starfsemi 

hér á landi eða atvinnurekstrartekjur skv. B-lið 7. gr. tskl. 122 

Ef eigendur CFC-félaga fá úthlutað arðgreiðslum frá þeim félögum fer um slíkar greiðslur líkt 

og almennt gerist með arðgreiðslur, sbr. 7. gr. tskl. Hins vegar er heimilt að lækka skattgreiðslu 

af slíkum arðgreiðslum hafi eigendur sætt skattlagningu með CFC-félaginu í gegnum þvingaða 

samsköttun sbr. 6. mgr. 57. gr. a. tskl. 

Þegar eigendur CFC-félaga njóta söluhagnaðar vegna sölu á slíku félagi er ekki tekið tillit til 

áður settrar skattlagningar á hagnað félagsins. Hafi eigendur þess hins vegar verið skattlagðir í 

heimalandi CFC-félagsins geta þeir sótt um lækkun á tekjuskattsstofni til að komast hjá 

tvísköttun sé ekki tvísköttunarsamningum þess efnis til að dreifa sérstaklega.123 

6.2.2 Meðferð á tapi CFC félags 

Í 2. málsl. 5. mgr. 57. gr. a. tskl. er að finna reglu um hvernig skuli fara með tap sem myndast 

hefur hjá CFC félagi en hún hljóðar svo: 

…Tap [færist eingöngu á móti hagnaði félags, sjóðs eða stofnunar og]2) er því 

aðeins frádráttarbært skv. 8. tölul. 31. gr. að skattaðili geti, að ósk skattyfirvalda, 

lagt fram fullnægjandi gögn er liggja að baki útreikningi á tapi. 

                                                 
121 Alþt. 2008-2009 A-deild, þskj. 618-366 mál. 
122 sama heimild, athugasemdir við 3. gr. 
123 „CFC félög | Ríkisskattstjóri“ (n. 120). 
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Í þessu felst að hafi CFC-félag verið rekið með tapi er ekki heimilt að færa það á móti hagnaði 

hins íslenska félags heldur aðeins á móti þeim hagnaði sem myndast í CFC-félaginu.124 Ef 

CFC-félagið myndar hagnað síðar getur eigandi þess þó nýtt uppsafnað tap CFC-félagsins skv. 

8. tölul. 1. mgr. 31. gr. tskl. á móti hagnaðinum sem kemur til skattlagningar hjá eigendum þess 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Það er, ef skattaðili getur lagt fram fullnægjandi gögn sem 

liggja að baki útreikningum á tapinu og að tapið sem um ræðir hafi myndast á eignarhaldstíma 

hans.125 

6.2.3 Sjónarmiðin á að baki CFC reglunnar, síðari lagabreytingar, þvinguð samsköttun og 

nýting taps frá CFC-félagi. 

Áður en CFC reglan var lögfest hafði verið töluverð umræða um það hvort þörf væri á því að 

lögfesta hana hér á landi.126 CFC stendur fyrir Controlled Foreign Corporation og þýðir erlent 

félag sem er undir stjórn eða í eigu innlends aðila.127 Kom reglan fyrst fram í Bandaríkjunum 

á sjöunda áratug síðustu aldar. OECD128 hefur lengi vel staðið í átaki til þess að hvetja ríki til 

að setja sér reglur sem dregið geta úr skaðlegri skattastarfsemi, þar á meðal CFC-regluna.129 

Mörg ríki hafa því tekið upp CFC reglur í lagaumhverfi sínu. Áherslurnar ganga mislangt 

gagnvart erlenda aðilanum og geta verið mjög mismunandi milli ríkja.130 Reglunni er ætlað að 

draga úr og koma í veg fyrir að aðilar geti gert skattalegar ráðstafanir með því að skrá eigur 

sínar í lágskattaríkjum í þeim eina tilgangi að komast hjá eðlilegri skattlagningu í sínu 

heimalandi.131 Er það gert með þvingaðri samsköttun erlendra og innlendra skattaðila að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Áður en CFC reglan var lögfest hér á landi höfðu 

skattayfirvöld önnur ákvæði til að sporna við skattalegum sýndargjörningum með almennum 

hætti m.a. í 9. tl. 31. gr. tskl og 57. gr. tskl. um óvenjuleg skipti í fjármálum en það síðarnefnda 

var talið gegna sambærilegu hlutverki og CFC-löggjöf annarra ríkja.132 Í skýrslu sem kynnt var 

á Alþingi árið 2004 um umfang skattsvika á Íslandi kom fram að íslenskir skattaðilar notuðu 

margir þær leiðir til skattaundanskota sem hinni alþjóðlega CFC-reglu var ætlað að ná til. Af 

                                                 
124 Alþt. 2012-2013 A-deild, þskj. 1093-629 mál, athugasemdir við 1. gr. 
125 „CFC félög | Ríkisskattstjóri“ (n. 120). 
126 Indriði H. Þorláksson, „CFC-löggjöf samsköttun félaga á lágskattasvæðum og eigenda þeirra“ (2006) 20 (1) 

Tíund - fréttablað RSK 24. 
127 Þorsteinn Þorgeirsson (Umsj.), „Þörfnumst við CFC-löggjafar?“ (Vefrit fjármálaráðuneytisins, 2006) 

<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2006/08/03/Thorfnumst-vid-CFC-loggjafar/> skoðað 

31. mars 2018. 
128 Efnahags og framfarastofnun Evrópu 
129 Alþt. 2008-2009 A-deild, þskj. 618-366 mál. 
130 Þorsteinn Þorgeirsson (Umsj.) (n. 127). 
131 Indriði H. Þorláksson (n. 126). 
132 Þorsteinn Þorgeirsson (Umsj.) (n. 127). 
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þeim sökum töldu skýrsluhöfundar að ein brýnasta ráðstöfunin til að ná utan um slíka gjörninga 

væri að lögfesta þannig reglur hér á landi.133 

Með 2. gr. laga nr. 46/2009 um breytingu á lögum nr. 90/2003 með breytingum var svo í fyrsta 

sinn lögfest ákvæði um CFC-regluna hér á landi. Voru lögin sniðin eftir norskum lögum. 

Tilgangur þeirra var fyrst og fremst að koma í veg fyrir skattasniðgöngu. Talið var að aukið 

frjálsræði í flutningi fjármagns milli landa hafi ýtt undir skattasniðgöngu af þessu tagi og 

kallaði það á breytingu á íslenskum tekjuskattslögum.134 Hjá löggjafanum kom einnig fram að 

ein af þeim mikilvægu breytingum sem ákvæðið ætti að laða fram væri að sjálfkrafa yrði til 

framtalsskylda vegna hinna erlendu félaga, eigna þeirra og tekna hjá íslenskum eigendum eða 

umráðaaðilum þess. Markmið löggjafans var ekki að auka skatttekjur ríkissjóðs eins og oft er 

þegar skattlagninga ákvæði eru sett með lögum. Tilgangurinn var frekar að koma í veg fyrir 

skattaundanskot og fækka þeim sem töldu það álitlegan kost að eiga félög á aflandsvæðum og 

að skattskil slíkra aðila yrðu betri.135 Var þetta gert með því að skylda eigendur til að greiða 

skatt af hagnaði hins erlenda félags og setja takmörkunarreglur um hvernig fara skyldi með tap 

CFC-félags líkt og áður hefur komið fram. 

6.3 Samantekt 

Ljóst er að í meðferð rekstrarafkomu hjá ósjálfsstæðum skattaðilum felst ákveðin tegund af 

samsköttun. Eigendum ósjálfstæðra skattaðila er gert að sæta skattlagningu tekna þeirra félaga. 

Hins vegar er mismunur á meðferðinni á tapi eftir því hvort um ósjálfstæðan skattaðila er að 

ræða eða aðila sem þvingaður er til samsköttunar líkt og um ósjálfstæðan skattaðila er að ræða. 

Eins og fram kemur hér að ofan getur eigandi ósjálfstæðs skattaðila nýtt tap frá því félagi á 

móti tekjuskatti sínum innan rekstrarársins. Hins vegar ef um þvingaða samsköttun er að ræða 

er það takmörkunum háð og aðeins hægt að jafna það tap innan árs hjá hinu erlenda félagi. 

Markmiðin að baki þessum tveimur formum samsköttunar eru ólík markmiðum samsköttunar 

skv. 55. gr. tskl. um að bæta rekstrarumhverfi samstæða. Í fyrra tilvikinu er aðferðarfræðin 

réttlætt á grundvelli ábyrgðar og hagsmuna þriðja aðila. Í því síðara er verið að reyna að 

uppræta skattasniðgöngu. Talið er að með hinni þvinguðu samsköttun ættu framtalsskil hjá 

íslenskum eigendum að erlendum félögum að aukast og hún að letja aðila til að stofna og eiga 

félög á aflandssvæðum og þannig reyna að komast hjá eðlilegri skattlagningu í sínu heimalandi. 

                                                 
133 Indriði H. Þorláksson (n. 126) 25. 
134 Alþt. 2008-2009 A-deild, þskj. 618-366 mál, almennar athugasemdir. 
135 sama heimild. 
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7 Samanburður við samruna félaga 
Félög og fyrirtæki þurfa ávallt að leitast við að bregðast við breyttum markaðsaðstæðum til 

þess að halda velli og styrkja stöðu sína hverju sinni. Líkt og við ákvörðun um að samskatta 

félög geta aðrir skattspörunar kostir komið til skoðunar við þá ákvörðun. Ekki er það alltaf svo 

að samsköttun nái fram þeim samlegðar áhrifum sem leitast er eftir þegar eigendur fyrirtækja 

sjá tækifæri í að fjárfesta í öðrum félögum.  

Á samspil samsköttunar og samruna hefur reynt á fyrir dómstólum. Meðal annars í málum þar 

sem öfugir samrunar hafa verið framkvæmdir. Í dómi Hæstaréttar nr. 555/2012136 sem er 

reifaður í kafla nr. 8.3 komu fram þau sjónarmið að kostnaður sem ekki var talin frádráttarbær 

frá rekstri félagsins hefði verið frádráttarbær ef félögin væru samsköttuð í stað þess að þeim 

væri rennt saman með samruna. Þrátt fyrir að slík sjónarmið hafi verið reifuð í dómum síðustu 

ár hefur lítið verið fjallað um þau í forsendum þeirra. Um nánari umfjöllun um öfuga samruna 

og rekstrarkostnað í formi vaxtagjalda vísast í kafla nr. 7.5 og nr. 8.  

Það getur verið áhugaverð fjárfesting að renna saman félagi við annað félag sem á uppsafnað 

tap. Það tap gæti nýst öðru félagi eiganda sem skilar hagnaði. Við þær aðstæður getur verið 

vænlegra að renna félögunum saman frekar en að samskatta félögin. Felst það einna helst í 

mismunandi skilyrðum fyrir heimild til nýtingu eldra taps innan þessara aðferða.  

Í þeirri viðleitni félags að velja bestu aðferðina til að styrkja stöðu sína á markaði velja því 

fyrirtæki oft að setja saman krafta sína með samruna tveggja eða fleiri fyrirtækja137 Þegar um 

slíka endurskipulagningu er að ræða er meginreglan sú að þegar félög taka eignir út úr einu 

félagi og leggja inn í annað félag beri að skattleggja eignirnar líkt og um sölu væri að ræða.138 

Slík skattlagning getur haft hamlandi áhrif á eigendur. Það er að þeir fari síður út í slíkar 

aðgerðir og er það talið geta dregið úr skilvirkni atvinnulífsins. Einnig hefur það viðhorf heyrst 

að mönnum þyki það óréttlát að vera skattlagðir við slíkar aðgerðir þegar ekki stendur til að 

gera neinar breytingar á eignarhaldi fyrirtækjanna líkt og þegar um lóðréttan samruna er að 

ræða.139  

Löggjafinn hefur brugðist við til þess að draga úr þeim hamlandi áhrifum sem þess konar 

skattlagning getur haft í för með sér með því að samþykkja undanþágur frá skattlagningu þegar 

fyrirtæki flytur eignir sínar til annars fyrirtækis við sérstakar aðstæður og að uppfylltum 

                                                 
136 Toyota á Íslandi ehf. g. íslenska ríkinu, Hrd. 28. febrúar 2013 í máli nr. 555/2012. 
137 Stefán Már Stefánsson (n. 41) 431. 
138 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 754. 
139 sama heimild. 
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ákveðnum skilyrðum. Framkvæmdin er þá þannig að við yfirfærsluna gengur það fyrirtæki sem 

veitir eignunum viðtöku inn í skattalega stöðu þess fyrirtækis sem lét þær af hendi, er varðar 

eignarhaldstíma og verð þeirra yfirfærðu eigna sem um ræðir á grundvelli 

samfelldnisreglunnar.140 Ákvæði um þessar undanþágureglur sem lögfest hafa verið má finna 

í 51.-53. gr. tskl. Verður gerð nánari grein fyrir einni þeirra það er um samruna. Hvernig standa 

skuli að slíkum gjörning svo að félögin njóti þeirrar skattleysisheimildar sem í reglunni felst. 

Sérstaklega verður fjallað um uppsafnað tap félagana eftir slíkan gjörning. Í 54. gr tskl. er 

kveðið á um hvernig skuli fara með slíkt tap félaga við þessar aðstæður. Áhugavert er að skoða 

reglur um nýtingu taps í þessum tilvikum hvað varðar heimildina, aðferðarfræðina og 

skattalegar afleiðingar í samanburði við reglur 4. mgr. 55. gr. tskl. um nýtingu taps þegar um 

er að ræða samsköttun félagasamstæða. 

7.1 Samfelldnisreglan 

Áður en lengra er haldið er ástæða til að skoða inntak samfelldnisreglunnar. Í einföldustu mynd 

má segja að reglan sé í raun skattfrestunarregla.141 Í henni felst að félag, eitt eða fleiri, yfirtekur 

skattaleg réttindi og skyldur annars félags og nýtir það í sína þágu á ákveðnum tíma. Réttindin 

standa þá óbreytt hjá viðtakandanum líkt og þau gerðu hjá þeim sem lét réttindin og skyldurnar 

af hendi. Engar tekjur verða þá til við yfirfærsluna í raun hvorki hjá viðtökufélaginu né 

afhendingarfélaginu. Hafi afhendingarfélagið selt eign og frestað söluhagnaði eftir heimildum 

tekjuskattslaganna fyrri samrunan verður viðtökufélagið að taka við þeim skyldum einnig. 

Tímamörkin sem síðara félagið hefur eru þau sömu og hið fyrra hafði áður en til færslunnar 

kom hvort sem félagið hyggist nýta rétt sinn til að fjárfesta í annarri eign til þess að komast hjá 

greiðslu skatts af söluhagnaðinum eða greiðslu skylda hans virkjast. Nýting á uppsöfnuðu tapi 

félags er hluti af þeim réttindum sem ekki þarf að koma sérstakt endurgjald fyrir. Er það ólíkt 

því þegar félög eru samsköttuð á grundvelli 55. gr. tskl. En einkaréttarleg krafa myndast á milli 

félaganna við nýtingu taps frá öðru félagi enda er svo litið á að verið sé að færa verðmæti frá 

einu félagi til annars líkt og kemur fram í kafla nr. 5.5.2. Heimildir viðtökufélags til nýtingar 

taps lúta þó sérreglum og í kjölfar samruna skiptir aðeins máli framhald samskonar rekstrar ef 

viðtökufélagið hyggst nota tapið sem það fékk frá afhendingarfélaginu í skattalegum tilgangi. 

Þ.e.a.s. til lækkunar á skattskyldum hagnaði félagsins en um það verður sérstaklega fjallað hér 

síðar í kafla nr. 7.3 líkt og áður sagði.142  

                                                 
140 sama heimild. 
141 sama heimild 756. 
142 sama heimild 757. 



41 

 

Samfelldnisreglan hefur einnig áhrif á eigendur þeirra félaga sem um ræðir en gerir hún 

aðallega þá kröfu að eignarhlutirnir og kaupverð þeirra haldist óbreytt yfir umbreytinguna.143 

Ekki þarf að miða sérstaklega við ákveðinn tímapunkt þegar um samruna er að ræða þar sem 

samfeldisreglan gerir ekki kröfu um slík tímamörk. Eigendum og fyrirtækjum er því í sjálfsvald 

sett að ákvarða hvenær innan rekstrarársins það er gert þó eðlilega sé ákveðið hagræði í því að 

miða við lok rekstrarárs eða áramót.144 

Meðferð eigna við samruna er ólík þeim réttindum sem koma til skoðunar við samsköttun 

félaga. Eins og fram kom í kafla nr. 5 hér að ofan geta félög sem lúta samsköttun ekki fært 

eignir eða lögbundin réttindi, sem fylgja ákvæðum tekjuskattlaga sín á milli án skattalegra 

afleiðinga. Réttindin til flýtifyrninga og frestun söluhagnaðar eigna færast ekki á milli félaga 

líkt og þegar um samruna er að ræða. Einnig eru skilyrði til tímasetningar samruna ólík þeim 

tímaramma sem samsköttunarheimildinni er sett. Félög sem koma inn í samsköttun á miðju 

rekstrarári fá ekki heimild til samsköttunar fyrr en þegar nýtt rekstrarár hefst hverju sinni ólíkt 

samruna félaga. 

7.2 Samruni 

Skattalögin skilgreina ekki hugtakið samruna sérstaklega en samruni nær yfir það þegar 

sjálfstæðir lögaðilar tveir eða fleiri sameinast undir formerkjum eins sjálfstæðs lögaðila.145 

Allar skuldir og eignir eins eða fleiri fyrirtækja er þá fluttar inn í annað félags eða nýstofnað 

félag og félagið sem þær voru fluttar úr er þá leyst upp.146 Yfirtökufélag er það félag sem eftir 

stendur við samruna og það sem leyst er upp verður yfirtekna félagið,147 verður til einföldunar 

notast við þær nafngiftir. Samrunum er svo oft skipt upp í lárétta og lóðrétta samruna. Í 

lóðréttum samruna eru móður og dótturfélög að sameinast undir einu félagi en geta jafnframt 

verið félög sem ekki verða skilgreind sem móður- og dótturfélag en eru samt yfir- eða undirsett 

félög. Oftast er þá móðurfélagið, eða það yfirsetta, yfirtökufélagið en það getur þó snúist við í 

félagaréttum skilningi. Í þeim tilvikum er talað um gagnstæðan eða öfugan lóðréttan 

samruna.148 Láréttur samruni er svo þegar tvö óskyld félög sameinast. Þau hafa ekki þá tenginu 

sem um ræðir í lóðréttum samruna og er gjarnan um að ræða félög sem tilheyra hvort sínum 

hluthafahópi eða félögum sem eru í eigu sama hluthafahóps, t.d. eignarhaldsfélags en án 

                                                 
143 sama heimild. 
144 sama heimild 758. 
145 sama heimild 791. 
146 Stefán Már Stefánsson (n. 41) 433. 
147 sama heimild. 
148 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 793. 
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eignatengsla milli þeirra félaga sem eru að renna saman.149 Tilgangur með samruna félaga er 

oft á tíðum sá að ná fram samlegðaráhrifum sem geta komið fram þegar félög leggja saman 

krafta sína eða til að auka umsvif fyrirtækjanna. Eftir sem áður er samruni oft til þess gerður 

að bæta samkeppnisstöðu fyrirtækjanna og jafnvel til þess að leiða þau frá því að þurrkast út af 

markaði vegna erfiðra rekstrarskilyrða.150 Annar undirliggjandi tilgangur getur þó verið að ná 

fram skattalegri hagræðingu milli félaganna. Um það hvernig standa skuli að samruna er fjallað 

í XIV. kafla hlutafélagalaganna og verður ekki farið yfir það hér í félagaréttarskilningi. Ástæða 

er þó til að nefna að venjan er að við láréttan samruna haldi hluthafar yfirtökufélagsins 

hlutabréfum sínum en hluthafar hins yfirtekna félags fá hlutabréf í yfirtökufélaginu sem 

gagngjald og þarf þá að hækka hlutafé þess félags eða að láta af hendi eigin hlutabréf. 

Félagaréttalegur samruni er því ekki háður gagngjaldsskilyrðinu um að endurgjaldið þurfi að 

vera í formi hlutabréfa og ekkert er því til fyrirstöðu að hluthafar í yfirtekna félaginu fá greitt 

fyrir sinn hlut í t.d. peningum eða með skuldabréfi.151 Sé hins vegar um lóðréttan samruna að 

ræða, þar sem yfirtökufélagið á hlut í yfirteknafélaginu fyrir samruna, er ekki heimilt að nota 

þann hlut sem endurgjald og ekki að greiða fyrir þann hlut heldur sbr. 127. gr. hfl. og 102. gr. 

ehfl. Ef um samruna er að ræða þar sem dótturfélag er að fullu í eigu móðurfélags fer samruninn 

fram án þess að leggja þurfi fram endurgjald eða hlutabréf.152  

7.2.1 Skattalegur samruni 

Þegar kemur að samruna í skilningi skattaréttar er útfærslan í raun strangari en í 

félagaréttarskilningi. Meginreglan er sú að samruni sé skattskyldur enda á sér stað yfirfærsla 

eigna frá sjálfstæðum skattaðila til annars líkt og ef um sölu væri að ræða. Yfirfærslan er því 

skattskyld hjá yfirtekna félaginu.153 Yfirtekna félaginu er svo slitið og við það rofnar sjálfstæð 

skattskylda þess og það uppfyllir ekki lengur skilyrði 1. tl. 1. mgr. 2. gr. tskl. Er litið svo á að 

endurgjaldið sem hluthafarnir fá fyrir yfirteknu verðmætin sé arður sem er svo skattskyldar 

tekjur skv. 4. tl. C – liðar. 1. mgr. 7. gr. sbr. 11. gr. tskl.  

Hluthafar og félögin geta nýtt sér undanþágu tekjuskattslaga frá skattskyldum samruna. Að 

uppfylltum skilyrðum þeim sem í heimildinni felast. Undanþáguna fyrir skattfrjálsum samruna 

er að finna í 1. mgr. 51. gr. tskl líkt og fram hefur komið. 

                                                 
149 sama heimild 792. 
150 Stefán Már Stefánsson (n. 41) 431. 
151 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 793. 
152 sama heimild. 
153 sama heimild. 
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Óski félag eftir því að nýta sér ekki undantekninguna um skattfrjálsan samruna eða uppfyllir 

ekki skilyrði greinarinnar eftir að samrunninn hefur farið fram getur það haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir hluthafana og félögin sem samruninn náði til. 

Framlagsfélaginu ber þá að tekjufæra eignir þær sem flytjast yfir í yfirtökufélagið á 

markaðsverði og greiða söluhagnað af mismuni þess verðs og bókfærðs verðs og yfirfæra vöru 

á heildarverði hennar. Heimildir yfirtekna félagsins til að fresta og dreifa tekjum falla því niður 

enda í raun um lok atvinnurekstrar að ræða hjá því félagi. Ónýtt tap félagsins fellur einnig niður 

nema um hafi verið að ræða samruna samskattaðra aðila skv. 55. gr. tskl. Það er, að hafi félögin 

verið samsköttuð fyrir samrunann og hið yfirfærða tap hafi orðið til innan samsköttunartímans 

getur yfirtökufélagið nýtt sér tapið á grundvelli 55. gr. tskl. Ólíkt því þegar um skattfrjálsan 

samruna er að ræða er ekki hægt að ákveða samruna með afturvirkum hætti og ber yfirtekna 

félaginu að gera upp rekstur sinn frá upphafi líðandi rekstrarárs til þess dags sem samruninn 

var ákveðinn.154 

Hafi endurgjald verið reitt fram ber að skattleggja það sem arð hjá hluthöfum yfirtekna 

félagsins. Séu hluthafarnir hins vegar hlutafélag getur það verið undanþegið skattskyldu 

uppfylli það ákvæði og skilyrði, sbr. 9. tl. 31. gr. tskl. Lóðréttur samruni er vegna þessa ákvæðis 

því undanþeginn skattheimtu.155 

7.2.2 Skattfrjáls samruni 

Svo að samruni geti talist skattfrjáls þarf hann að uppfylla skilyrðin sem má finna í 51. gr. tskl. 

Ákvæðið er svo hljóðandi: 

Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega sameinað öðru hlutafélagi og 

hluthafar í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem 

gagngjald fyrir hlutafé sitt í félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík 

ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi. 

Við slíkan samruna hlutafélaga skal það félag, er við tekur, taka við öllum 

skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið var. 

Ákvæðið kom fyrst inn í tekjuskattslögin með lögum nr. 30/1971 sem breyttu þá gildandi 

lögum um tekju- og eignaskatt nr. 90/1965. Fyrir þann tíma var algjör skattlagning fyrirtækja 

sem sameinuðu krafta sína í formi samruna og eftir stóðu tóm félög með enga starfsemi sem 

aldrei var slitið með lagalegum hætti.156 Ákvæðið heimilar yfirtöku eins félags á öðru félagi 

með þeim hætti að félögin sameinist undir formerkjum annars félagsins (yfirtökufélagsins) og 

                                                 
154 sama heimild 794. 
155 sama heimild. 
156 sama heimild. 
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yfirtekna félaginu er þá slitið. Er þá talað um óeiginlegan samruna. Dómaframkvæmd hefur 

túlkað það svo að í 51. gr. felist einnig heimild til þess að félög geti runnið saman undir 

formerkjum nýs félags og er þá samrunafélögunum slitið og um eiginlegan samruna er að ræða 

þrátt fyrir að slíkur samruni komi ekki beint fram í ákvæðinu. 

7.2.2.1 Skilyrði skattfrjáls samruna 

Til þess að samruni geti notið skattfrelsis verður hann að uppfylla þau skilyrði sem fram koma 

í 51. gr. tskl. Þar kemur fram að samruni sé aðeins skattfrjáls sé yfirtekna félaginu slitið án 

skuldaskila. Allar eignir þess og skuldir ásamt eigin fé færist yfir til yfirtökufélagsins og 

hluthafar yfirtekna félagsins fái einungis hlutabréf í yfirtökufélaginu sem endurgjald.157 Í þessu 

felst meðal annars að allar eignir og skuldir verði að færast á milli félaganna, sbr. 

samfelldnisregluna. Ekki er heimilt að flytja hluta eigna til annarra aðila en yfirtökufélagsins 

meðan á samrunanum stendur. Slíta verður einnig félaginu sem eftir situr. Ákvæði 

tekjuskattslaganna skýra kröfu um að endurgjaldið fyrir yfirtekna félagið í samruna sem og 

útskiptar eignir hins skipta félags sé hlutabréf í því félagi sem tekur við verðmætunum. Sé 

endurgjaldið á formi annarra verðmæta uppfyllir það ekki skýra kröfu um gagngjaldsskilyrðið 

og leiðir til þess að ekki verður um skattfrjálsan samruna að ræða.158Í skattframkvæmd hefur 

verið litið til aðdraganda að samruna sem og aðgerða eftir samruna. Selji hið yfirtekna félag 

eignir rétt áður en samruni fer fram eða eftir að ákvörðun um samruna er tekin hefur verið litið 

svo á að ekki sé um algjöran samruna að ræða. Sjónarmið þetta kom bersýnilega fram í úrskurði 

yfirskattanefndar númer 689/1994159 þar sem tvö félög höfðu gert með sér samkomulag um 

samruna sín á milli. Sama dag gerðu félögin með sér kaupsamning um aðaleign annars félagsins 

sem var skipið A. Í kjölfar þess var rekstri félagsins sem seldi eignina hætt. Leit yfirskattanefnd 

svo á að þar sem aðaleignin í félaginu var seld út úr fyrirtækinu á sama tíma hafi ekki verið um 

algjöran samruna að ræða og hafi samruninn því ekki uppfyllt skilyrði 51. gr. tskl.  

Sömu sjónarmið geta verið uppi þegar kemur að eftirgjöf skulda í kjölfar samruna. Í úrskurði 

yfirskattanefndar númer 100/1994160 hafði kærandi keypt allt hlutafjár í félagi sem hann 

sameinaðist og yfirtekið öll skattaleg réttindi og skuldbindingar þess. Hafði kærandi greitt 

yfirverð fyrir hlutabréfin í yfirtekna félaginu og fór greiðsla til hluthafa þess félags fram með 

niðurfellingu skulda og peningagreiðslu. Var því talið að samruninn hafi ekki verið algjör 

                                                 
157 sama heimild 797–798. 
158 sama heimild 800. 
159 Úrskurður yfirskattanefndar 1994 í máli nr. 698/1994. 
160 Úrskurður yfirskattanefndar 1994 í máli nr. 100/1994. 
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samruni fjármuna og eigin fjár félaganna tveggja og þar af leiðandi ekki uppfyllt skilyrði 1. 

mgr. 51. gr. tskl. 

Þrátt fyrir að það komi ekki fram í ákvæðinu sjálfu hefur verið litið svo á í dómaframkvæmd 

að samruni verði að vera fullgildur samkvæmt félagarétti til þess að nýta megi 

skattfrelsisákvæði tekjuskattslaganna. 161 Er það í takt við það sjónarmið að ákvæðið sé til þess 

fallið að hvetja og auðvelda félögum að nýta sér heimild til samruna skv. hlutafélagalögum. 

Ætla má af lestri greinarinnar að erfitt sé að uppfylla gagngjaldsskilyrði ákvæðisins þegar um 

samruna félagasamstæðu er að ræða. En í þeim tilfellum þar sem dótturfélag rennur inn í 

móðurfélag sitt, eiga hluthafarnir, þ.e. móðurfélagið nú þegar hlutabréfin í yfirteknafélaginu. Í 

skattframkvæmd hefur verið litið svo á að í stað þess að hlutahafar fái hlutabréfin sé 

móðurfélagið að fá allar eignir og skuldir dótturfélagsins. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

123/2000162 sagði að þar sem kærandi ætti öll hlutabréfin í hinu sameinaða félagi ætti 

gagngjaldsskilyrði greinarinnar ekki að standa í vegi fyrir því að félögin gætu nýtt sér það 

skattahagræði sem í greininni fælist. Yfirskattanefnd vísaði þá í fyrri úrskurði nefndarinnar163 

og til þess að við samrunann félli innbyrðis hlutafjáreign félaganna niður, sem og 

kröfuréttarsambandið þeirra á milli. Í dómi Hæstaréttar númer 143/2009164 má draga þá ályktun 

að dómstóllinn sé sammála fyrri skattframkvæmd um túlkun á ákvæði 51. gr. tskl. hvað þetta 

álitaefni varðar, að algjör samruni móðurfélags og dótturfélags geti fallið undir skattfrelsi 

ákvæðisins þrátt fyrir að ekki séu gefnir út hlutir eða hlutabréf í yfirtökufélaginu til handa 

hluthafa sem endurgjald og hinu skýra gagngjaldsskilyrði ekki uppfyllt í orðsins fyllstu 

merkingu.  

7.3 Nýting yfirfæranlegs taps milli félaga 

Fram hefur komið að við samruna félaga taki yfirtökufélagið við öllum skattalegum réttindum 

og skyldum yfirtekna félagsins. Þar á meðal réttinum til að nýta sér uppsafnað tap til frádráttar 

tekjum. Eðlilega horfa rekstararaðilar til þessa þáttar við ákvörðun um breytingar á rekstrinum. 

Nýting taps við samruna felur í sér verðmæti líkt og þegar um samsköttun er að ræða. Nálgun 

á nýtingu taps vegna þessara umbreytinga er þó ólík. Skýrist það á því að við samruna er verið 

að nýta uppsafnað tap sem myndast hefur áður en til samrunans kemur. Við samsköttun er verið 

að nýta yfirfæranlegt tap sem myndast innan samsköttunartímans. Nýting á uppsöfnuðu tapi 

                                                 
161 Úrskurður yfirskattanefndar 1994 í máli nr. 698/1994. 
162 Úrskurður yfirskattanefndar 2000 í máli nr. 123/2000. 
163 Úrskurður yfirskattanefndar 1994 í máli nr. 693/1994; Úrskurður yfirskattanefndar 1997 í máli nr. 848/1997. 
164 Íslenska ríkið g. Glitni banka hf., Hrd. 28. janúar 2010 í máli nr. 143/2009. 
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félaga sem myndaðist fyrir samsköttunartímabilið kemur ekki til skoðunar fyrr en allt 

sameiginlegt tap samstæðunnar hefur verið nýtt. Skilyrði til nýtingar uppsafnaðs taps við 

samruna hefur þróast hraðar og meira en þegar um nýtingu taps við samsköttun er að ræða. 

Skilyrði þessi koma fram í 54. gr., en hún hljóðar svo: 

Þrátt fyrir ákvæði 51.–53. gr. [og 53. gr. a] 1) skal rekstrartap, þar með taldar 

eftirstöðvar rekstrartapa frá fyrri árum, sbr. 8. tölul. 31. gr., hjá því félagi sem 

slitið var ekki flytjast til þess félags eða þeirra félaga sem við taka nema uppfyllt 

séu öll skilyrði þessarar greinar. Félag eða félög þau sem við taka skulu hafa 

með höndum skyldan rekstur eða starfsemi og það félag sem slitið var. Tap flyst 

ekki milli félaga við sameiningu eða skiptingu þegar það félag sem slitið var átti 

fyrir slitin óverulegar eignir eða hafði engan rekstur með höndum. Sameining 

eða skipting félaga verður að vera gerð í venjulegum og eðlilegum 

rekstrartilgangi. Hið yfirfærða tap verður að hafa myndast í sams konar rekstri 

og það félag sem við tekur eða þau félög sem við taka hafa með höndum.  

Við skiptingu eða sameiningu félaga er heimilt að miða uppgjör rekstrar og 

framtalsskil, sbr. 90. gr., félaga þeirra er skiptingin eða slitin varða við það 

tímamark þegar skiptingin eða slitin eiga sér stað samkvæmt samþykktum 

félaganna. [Ákvæði þessarar greinar gilda, eftir því sem við á, þegar 

yfirtökufélag skv. 2. mgr. 51. gr., við samruna yfir landamæri, er heimilisfast 

hér á landi enda hafi verið sýnt fram á að um raunverulega atvinnustarfsemi hafi 

verið að ræða í hinu yfirtekna félagi. Tap flyst ekki milli félaga nema sannað sé 

með fullnægjandi hætti að það hafi verið ónýtanlegt eða ekki nýtt áður.] 2) 

Til voru allmörg dæmi um það hér áður fyrr að aðilar keyptu félög í þeim tilgangi að næla sér 

í þau verðmæti sem geta falist í uppsöfnuðu tapi og sameina þau félögum sem þeir áttu fyrir.165 

Þegar heimildin um samruna hlutafélaga án skattalegra afleiðinga var lögfest í tekjuskattslögin 

árið 1971 voru engar lagalegar takmarkanir á því að félög stunduðu slíkt. En í athugasemdum 

sem komu frá umsagnaraðilum sem komu með tillögur að lagabreytingunni var eitt af 

markmiðunum að finna leiðir sem myndu örva myndun fjármagns í fyrirtækjum og auðvelda 

samruna þeirra samhliða því að tryggja að fjármagn færi einungis út úr fyrirtækjunum í formi 

arðgreiðslna.166 Til að bregðast við þessum ráðstöfunum aðila voru heimildinni til nýtingar taps 

settar fastari skorður með 7. gr. laga nr. 97/1988 sem þrengdi þá gildandi ákvæði 57. gr. a. laga 

nr. 75/1981, nú 54. gr. tskl. og aftur með 8. gr. laga nr. 85/1991 um breytingu á lögum nr. 

75/1981, um tekju og eignaskatt, með síðari breytingum. Við lagabreytinguna 1991 var 57. gr. 

a. breytt í það horf sem 54. gr. tskl. stendur fyrir í dag. Í athugasemdum sem fylgdu fyrri 

breytingunni kom fram að ákvæðinu væri ætlað að herða á gildandi lagaákvæðum og þrengja 

heimild félaga til að nýta sér skattalegt hagræði sem í heimildinni fólst við kaup og sameiningu 

fyrirtækja þar sem um óskyldan rekstur væri að ræða. Tilgangurinn var að hindra það að keypt 

                                                 
165 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 68. 
166 Alþt. 1970-1971, A-deild, þskj. 357-208 mál, almennar athugasemdir. 
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væru félög með uppsafnað rekstrartap í þeim eina tilgangi að nýta það skattalega hagræði sem 

því gæti fylgt. Í meðferð þingsins voru gerðar breytingar á frumvarpinu, skilyrðið um þriggja 

ára eignarhaldstíma var fellt niður og orðalaginu um sams konar rekstur var breytt í „skyldan” 

rekstur og þá voru skilyrði um að sameiningin yrði að vera gerð „í rekstrarlegu 

hagræðingarskyni”. Í raun urðu til fjögur sjálfstæð skilyrði fyrir heimild til nýtingar taps sem 

nú má finna í gildandi ákvæði tekjuskattslaganna. 

Líkt og í 8. tl. 31. gr. tskl. um nýtingu uppsafnað taps er hér um mjög matskennd skilyrði að 

ræða þegar skoðað er hvaða takmörkun heimildin sætir. Yfirfærsla nýtingar uppsafnaðs taps 

og þær takmarkanir sem yfirfærslan sætir við lögmæti samruna eru helstu deiluefni sem fram 

hafa komið í skattframkvæmd síðustu ár í þessu sambandi.167 Í flestum tilfellum virðast 

skattayfirvöld einungis hafa áhuga á að véfengja samruna þar sem yfirfæranlegt tap var til 

staðar.168 Í skattframkvæmd hafa þróast túlkunarreglur á skilyrðum þessum og verður því farið 

sérstaklega yfir hvert og eitt skilyrði ásamt þeirri túlkun sem skattayfirvöld hafa lagt í þau 

hverju sinni. Þá skal hafa í huga að takmörkun 54. gr. tskl. er í raun undantekning frá þeirri 

meginreglu að félög taki við öllum skattalegum réttindum og skyldum skv. 51. og 52. gr. tskl. 

Í dómi hæstaréttar númer 202/2000169 sem reifaður verður hér síðar segir að:  

Almennt verður að gera þær kröfur til skattalagaákvæða að þau séu skýr og 

auðskilin og á þetta sérstaklega við um undantekningareglur sem eru íþyngjandi 

fyrir skattþegn. Skilyrði þau sem 57. gr. A setur fyrir að uppsafnað rekstrartap 

verði nýtt í yfirtökufélagi eru að ýmsu leyti almennt orðuð og óskýr og gefa 

talsvert svigrúm til túlkunar. Með vísan til framangreinds ber að beita 

þrengjandi lögskýringu við túlkun ákvæðisins með þeim hætti að skilyrðin 

verða ekki talin setja samruna hlutafélaga meiri skorður en örugglega verður 

talið rúmast innan orðalags þess.170 

Undanfarin ár hefur yfirskattanefnd beitt stöðluðu orðalagi við beitingu ákvæðisins og við 

túlkun á því hvaða markmiðum ákvæðinu hafi verið ætlað að ná en það hljóðar svo: 

Við túlkun ákvæðisins er óhjákvæmilegt að hafa hvorutveggja í huga að um 

íþyngjandi undantekningu frá meginreglu er að ræða sem að auki er óskýr og í 

verulegum mæli matskennd. Þrátt fyrir þetta verður að telja ljóst að vilji 

löggjafarvaldsins hefur staðið til þess að heimila ekki yfirfærslu rekstrartaps 

þegar þannig stendur á að telja má að tilgangur sameiningar eða samruna sé 

skattahagræði eitt í þeim efnum gefi skilyrði lagaákvæðisins slíkan til kynna. 171 

                                                 
167 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 68. 
168 sama heimild. 
169 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000, niðurstaða mgr. 28 . 
170 sama heimild, niðurstaða mgr. 28 . 
171 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 69. 
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Samkvæmt þessu orðalagi má eini tilgangur samrunans ekki vera skattalegt hagræði. Sé það 

hins vegar reyndin er skilyrði greinarinnar ekki uppfyllt en þessi sjónarmið komu einnig 

skýrlega fram í dómi hæstaréttar nr. 202/2000172 þar sem reyndi á túlkun 57. gr. a. laga nr. 

75/1981 (nú 54. gr.) Í málinu hafði ríkisskattstjóri komist að þeirri niðurstöðu að nýting taps 

vegna samruna á ákveðnu rekstrarári hafi ekki uppfyllt skilyrði 57. gr. A. og að yfirtöku félagið 

gæti haft rekstrarlegt hagræði af því að kaupa eignir hins yfirtekna félags en slíkt gæti ekki leitt 

til þess að samruni félaganna hefði af þeim sökum rekstrarlegt hagræði enda væri nýting á 

yfirfæranlegu tapi ekki eitt og sér rekstrarlegt hagræði. Héraðsdómur var ekki sammála þessari 

fullyrðingu ríkisskattstjóra og sagði að yfirtekna félagið hefði átt umtalsverðar eignir þegar 

samrunninn átti sér stað sem vel gæti talist vera rekstrarlega hagkvæmt fyrir yfirtökufélagið að 

komast yfir. Það að því fylgdi skattalegt hagræði að við samrunann fylgdi yfirfæranlegt tap 

yrði að telja eðlilegt og fyllilega lögmætt. Eðlilegast megi teljast að skattalegar afleiðingar séu 

íhugaðar þegar rekstrarlegar ákvarðanir s.s. við samruna séu hafðar í huga svo framarlega sem 

slíkt sé ekki eini tilgangur samrunans. 

Hæstiréttur nefnir einnig í málinu þau fjögur skilyrði sem í ákvæðinu felast og verður gerð skil 

á þeim hér í kafla nr. 7.4 vegna mikilvægi þeirra í túlkun um lögmæti nýtingu taps við samruna. 

Í málinu var uppi sú staða að félagið K hafði sameinast félaginu M undir nýstofnuðu félagi M. 

Síðar sama ár sameinaðist M svo fimm öðrum félögum undir nafninu S sem tók við öllum 

skattalegum réttindum og skyldum frá M líkt og meginregla 51. gr. tskl. segir til um. Uppsafnað 

tap frá K hafði verið fært yfir til M og það svo nýtt á móti skattskyldum tekjum M á samruna 

árinu og afgangur þess nýttur á móti skattalegum tekjum S ári síðar. Þetta taldi ríkisskattstjóri 

ekki vera heimilt þar sem skilyrðum þá gildandi reglna tekjuskattslaganna var ekki uppfyllt líkt 

og áður sagði. Héraðsdómur færði rök fyrir því að ekki væri heimilt að nýta tapið frá 

skattskyldum tekjum M á samruna árinu þar sem þar reyndi á tímamark samruna og þar af 

leiðandi 56. gr. þágildandi laga (nú 51. gr.) líkt og ríkisskattstjóri hafði úrskurðað. Ákvað 

stefndi að una þeim dómi og af þeim sökum verður ekki farið sérstaklega yfir það atriði hér. 

Hins vegar var óumdeilanlegt að seinna gjaldárið uppfyllti skilyrði 56. gr. (nú 51. gr.) en 

ágreiningur var um hvort skilyrðum 56. gr. a væri uppfyllt. Héraðsdómur hafði farið vandlega 

yfir hvert og eitt skilyrði greinarinnar í málinu en ríkisskattstjóri hafði í raun sagt að samruninn 

hefði ekki uppfyllt neitt af þessum skilyrðum. Héraðsdómur taldi skilyrðum greinarinnar náð 

og felldi úr gildi úrskurð ríkisskattstjóra og staðfesti svo Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms 

                                                 
172 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
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hvað þetta varðaði. Vegna þeirrar ítarlegu umfjöllunar héraðsdóms í málinu og þess 

fordæmisgildis sem dómurinn hefur í skattframkvæmd verður farið yfir skilyrðin fjögur með 

hliðsjón af máli þessu173 og önnur mál reifuð samhliða. 

7.4 Skilyrði 54.gr. tskl. 

Félag það, sem við tekur, skal hafa með höndum skyldan rekstur eða starfsemi og það félag 

sem slitið var.  

Verður að telja að skilyrði þetta sé óljóst og af þeim sökum gefi það töluvert svigrúm til 

túlkunar á orðalaginu hvað telst vera skyldur rekstur eða starfsemi. En þar sem ákvæðið þrengir 

heimildina til þess að nýta sér yfirfært rekstrartap verður að túlka skilyrðið þröngt skattaðila í 

vil.174 Í Samherjamálinu viðrar dómurinn það að líta megi til skráðs tilgangs félagsins en ekki 

megi þó alfarið byggja á þeirri skráningu enda geti raunveruleg starfsemi verið önnur en 

skráður tilgangur. Líta verði til þess hvers konar rekstur var raunverulega stundaður í 

yfirteknafélaginu sem og yfirtökufélaginu þegar verið er að meta hvort um skyldan rekstur sé 

að ræða eða ekki. Horfa verður einnig á hvort um aðalstarfsemi sé að ræða.175 Horfa verður til 

þess rekstrar sem lengst var stundaður í yfirtekna félaginu hafi starfsemi þess dregist verulega 

saman fyrir sameininguna.176 Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 220/1998177 kom fram að þrátt 

fyrir að félag hafi stuttu fyrir samrunan haft aðrar aðaltekjur hamli það eigi nýtingu taps 

félaganna þar sem aðalstarfsemi félagsins hafði á undanförnum árum verið sú hin sama og 

skráður tilgangur félagsins var. Í Samherjamálinu virðast þó vera gerðar aðeins meiri kröfur í 

orðalaginu, „aðalstarfsemi eða a.mk. veigamikill þáttur starfsemi félaganna þurfi að vera 

skyldur til þess að umræddu skilyrði sé fullnægt.“178 

 

Tap flyst ekki milli félaga, þegar það félag, sem slitið var, átti fyrir slitin óverulegar eignir eða 

hafði engan rekstur með höndum.  

Hér er gerð sú krafa að einhverjar eignir séu til staðar við samrunann en gæta verður þó að því 

að ekki er verið að gera kröfu um að nettó eign félagsins sé jákvæð, skuldir félagsins mega því 

vera hærri en eignirnar.179. Í Samherjamálinu komu fram þetta sjónarmið en þar sagði 

dómstólinn „Orðalagið „óverulegar eignir” í 57. gr. a er mjög vandskýrt. Engin vísbending er 

                                                 
173 Hér eftir kallað „samherjamálið“ 
174 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
175 Úrskurður yfirskattanefndar 1994 í máli nr. 691/1994; Úrskurður yfirskattanefndar 1994 í máli nr. 698/1994. 
176 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
177 Úrskurður yfirskattanefndar 1998 í máli nr. 220/1998. 
178 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
179 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 829. 
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um það í 57. gr. a eða lögskýringargögnum að líta beri svo á að með því sé átt við eignir umfram 

skuldir.180 

Viðtökufélag verður að vera í rekstri ef það ætlar að nýta það rekstrartap sem yfirfæranlegt er 

við samruna ef fyrra skilyrði um eignir er ekki uppfyllt. Við mat á skilyrðinu hafa skattyfirvöld 

aðallega litið til veltu félagsins.181 Venja er að horfa til tveggja til þriggja ára aftur í tímann og 

hafi félag ekki haft neinar tekjur það tímabil má líta svo á að rekstri félagsins sé lokið. Þó 

verður að fara varlega í að synja yfirtökufélaginu um nýtingu hins yfirfærða taps sem og ef 

starfsemi hefur legið niðri vegna aðstæðna sem félagið sjálft getur ekki borið ábyrgð á.182 Í 

Samherjamálinu reyndi skattstjóri að halda því fram að enginn rekstur hefði verið í félaginu. 

Héraðsdómur féllst ekki á það með skattstjóra og sagði að þó svo að hefðbundin dagleg 

starfsemi væri ekki til staðar í félaginu, þá hefðu skip og fasteignir verið keyptar og seldar út 

úr fyrirtækinu þetta ár og slík umsýsla eigna yrði að teljast rekstur í skilningi ákvæðisins. 

Sameining félaganna verður að vera gerð í venjulegum og eðlilegum rekstrartilgangi.  

Hér þarf að sýna fram á að tilgangurinn sé ekki einungis skattalegur enda sé það ekki heimilt 

líkt og áður hefur komið fram. Krafan um venjulegan og eðlilegan rekstartilgang kemur einnig 

fyrir í 8. tl. 31. gr. tskl. Þegar skattayfirvöld eru að skoða hvort samruni uppfylli skilyrði 54. 

gr. um tapsnýtingu er skattaðili jafnan spurður um rekstrarlegan tilgang samrunans. Þrátt fyrir 

það er ekki mörgum úrskurðum eða dómum til að dreifa sem sýna hvernig skattayfirvöldum 

beri að beita ákvæðinu í reynd.183 Í Samherjamálinu viðurkenndi dómstóllinn að eitt af 

markmiðum samruna mætti vera skattalegt hagræði og það eitt gæti ekki girt fyrir að samruni 

væri ekki skattalega réttmætur. Þar höfðu félögin sett samruna markmið sín í fundargerð 

yfirtekna félagsins. Til stóð að yfirtökufélagið ætlaði að komast yfir eignir yfirteknafélagsins 

til þess að nýta þær í hinu sameinaða félagi, einnig höfðu lánadrottnar yfirtekna félagsins mikla 

hagsmuni af því að yfirtekna félagið færi í hendur aðila sem gætu greitt niður skuldir þess. Með 

samruna þessum þótti yfirtökufélagið hafa náð fram þessum markmiðum sínum í venjulegum 

og eðlilegum rekstrartilgangi. 

Hið yfirfærða tap verður að hafa myndast í sams konar rekstri og það félag, sem við tekur, 

hafði með höndum.  

                                                 
180 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
181 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 71. 
182 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 828–829. 
183 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 71–72. 
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Skilyrði þetta er nokkuð svipað fyrsta skilyrðinu. Í málum sem yfirskattanefnd hefur úrskurðað 

um virðist sem svo að nefndin líti frekar til þess í hverskonar rekstri tapið hafi myndast frekar 

en að einblína á og gera það að fortakslausu skilyrði að starfsemi félaganna sé nákvæmlega sú 

sama þegar félög eru sameinuð.184 Hér þarf því að skoða í hverskonar rekstri tapið myndaðist 

hjá yfirteknafélaginu og einnig í hvers konar rekstri yfirtökufélagið er við samrunann. Hér er 

einnig átt við hver hin raunverulega starfsemi sé líkt og í fyrsta skilyrðinu. Við þessar aðstæður 

þarf því að skoða reksturinn lengra aftur í tímann en hafa verður í huga að ekki má nýta eldra 

rekstrartap en 10 ára sbr. 8. tl. 31. gr. tskl. Líta verður til þess tíma þegar tapið myndaðist. Þó 

svo að félög hafi sama rekstrartilgang við sameininguna samkvæmt samþykktum sínum er 

einnig möguleiki á að rekstur hins yfirtekna félags hafi verið annar þegar tapið myndaðist.185  

Í Samherja málinu segir að orðalagið “sams konar rekstri” sé ekki nægilega skýrt og afmarkað 

gefi það mikið svigrúm til túlkunar. Skýra verði ákvæðið þröngt en umrætt orðalag rúmt.186 

7.4.1 Afleiðingar þess þegar skilyrðum 54. gr. tskl. er ekki fullnægt 

Ef skattalegur samruni uppfyllir ekki skilyrði 54. gr. tskl. en félögin hafa þegar nýtt sér 

yfirfæranlegt tap yfirtekna félagsins leiðir það til þess að frádrátturinn sem nýttur var á móti 

skattalegum hagnaði til lækkunar á tekjuskatti er felldur niður. Yfirtökufélagið sætir þá nýrri 

álagningu samhliða því. Hvað yfirtekna félagið varðar er hið ónýtta tap einungis fellt niður og 

hefur í raun engar afleiðingar skattalega fyrir það félag. Teljist hins vegar samruninn ekki vera 

skattalegur er litið svo á að yfirtekna félagið hafi selt yfirtökufélaginu eignir sínar og við það 

getur myndast söluhagnaður. Óheimilt er að slíta félagi nema skattar þess séu gerðir upp sbr. 

4. mgr. 116. gr. tskl. Ætla má að yfirtökufélagið sé ábyrgt fyrir þeim skattgreiðslum á 

grundvelli þeirra samrunareglu hlutafélagsréttarins að það taki við öllum skuldbindingum 

félagsins. Ekki hefur reynt á ákvæði þetta í framkvæmd en óneitanlega vaknar upp sú spurning 

hvort ekki sé eðlilegt að í þeim tilfellum sé heimilt að nýta það uppsafnaða tap sem hafnað 

hefur verið að nýta í skilningi 54. gr. tskl. á móti tekjufærslu þeirri sem myndast af söluhagnaði 

eignanna hjá yfirtökufélaginu. Ætla má að slíkt hefði verið gert í yfirtekna félaginu ef eignirnar 

hefðu verið seldar með hefðbundnum hætti til annars félags. Að þessu sögðu verður að telja að 

slíkt yrði heimilt undir þeim kringumstæðum.187 

                                                 
184 sama heimild 70. 
185 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 829–830. 
186 Íslenska ríkið gegn Samherja., Hrd. 25. janúar 2001 í máli nr. 202/2000. 
187 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 73. 
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7.5 Öfugur samruni 

Þegar rekstrarfélag tekur yfir eignarhaldsfélag er það kallað öfugur samruni, eða dótturfélag 

tekur yfir móðurfélag sitt.188 Í ákvæði 54. gr. tskl. er ávallt verið að vísa til rekstrartaps yfirtekna 

félagsins. Eftir að löggjafinn þrengdi heimild til nýtingar taps tóku félög upp á því að 

framkvæma öfugan samruna.189 Félagið sem átti umrætt tap var látið vera yfirtökufélagið. 

Rekstur hins yfirtekna félags er þá sameinaður tapsfélaginu og því slitið. Ákvæði 54. gr. tskl . 

hefur ekki verið talið ná yfir slíkan samruna.190 Af þeim sökum var tekjuskattslögunum breytt 

árið 1994 með lögum nr. 147/1994 um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekju og eignaskatt, 

með síðari breytingum. Í almennum athugasemdum sem fylgdu með frumvarpinu kom fram að 

einnig væru brögð að því að félög og eigendur þeirra, væru í stað þess að sameinast félagi A, 

að stunda það að kaupa meirihluta hlutabréfa í tapsfélagi, félagi B. Í framhaldi af því keypti 

félagið B allar eignir félagsins A og yfirtók skuldir þess. A var svo slitið og í raun var rekstur 

A kominn inn í B án þess að eiginlegur samruni hafi átt sér stað. Nafni og tilgangur B var svo 

aðlagað að þeim rekstri sem nú var kominn í hið keypta félag og yfirfæranlegt tap sem var til í 

félagi B nýtt á móti framtíðarhagnaði rekstursins.191 Var þá reynt að girða fyrir slíkar tilfærslur 

með því að skerpa á 8. tl. 31. gr. tskl. um nýtingu rekstrartaps og samræma reglur um nýtingu 

uppsafnaðs rekstrartaps. Var því ákvæðinu breytt til samræmis við regluna um nýtingu taps í 

kjölfar samruna. Félag sem ætlar sér að nýta uppsafnað tap má ekki hafa breytt rekstri sínum 

verulega, breytt rekstrartilgangi eða gert breytingar á eignarhaldi að lögaðilanum. Samhliða 

þessu var settur sá varnagli að væru slíkar breytingar gerðar í eðlilegum og venjulegum 

rekstrartilgangi, t.d. þegar nýir hluthafar koma með nýtt hlutafé inn í rekstur félags til þess að 

styrkja og halda áfram þeim rekstri sem fyrir er í félaginu væri heimilt að nýta yfirfæranlegt 

tap.192 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 218/1998193 var farið yfir túlkun á breytingu laganna en þar 

höfðu aðilar keypt félag sem átti uppsafnað tap en rekstur þess hafði legið niðri í eitt og hálft 

ár. Nýju hluthafarnir breyttu tilgangi félagsins og hófu annan atvinnurekstur en hafði verið í 

félaginu fyrir. Skattstjóri hafði hafnað nýtingu tapsins með hliðsjón af 7. tl. 31. gr. þágildandi 

laga, nú 8. tl. 31. gr. tskl. Yfirskattanefnd sagði um túlkun lagabreytingarinnar 1994: 

                                                 
188 sama heimild 80. 
189 sama heimild 72. 
190 sama heimild. 
191 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 363-290 mál, almennar athugasemdir. 
192 sama heimild, athugasemdir við 3. gr. 
193 Úrskurður yfirskattanefndar 1998 í máli nr. 218/1998. 



53 

 

Eins og rakið hefur verið hér að framan var tilgangur með lögleiðingu 2. málsl. 

7. tölul. 31. gr. laga nr. 75/1981 sá að leggja samræmdar skorður við nýtingu 

rekstrartapa, þannig að sömu reglur gildi almennt og gilda samkvæmt lögunum 

um sameiningu félaga. Fyrir liggur og er óumdeilt að kærandi hafði engan 

rekstur með höndum þegar umræddar breytingar verða á árinu 1995. Samkvæmt 

því hefðu skilyrði 57. gr. A laga nr. 75/1981 ekki talist uppfyllt hefði verið um 

samruna eða sameiningu að ræða, sbr. ákvæði þetta og úrskurðaframkvæmd 

m.a. úrskurð yfirskattanefndar nr. 736/1995. Verður að túlka ákvæði 7. tölul. 

31. gr. laga nr. 75/1981, sbr. b-lið 3. gr. laga nr. 147/1994, með hliðsjón af 

skýrum tilgangi laganna.  

Af þessu má draga þá ályktun að við túlkun á 8. tl. 31. gr. tskl. skuli líta til tilgangs og markmiða 

54. gr. tskl. Voru þessi sjónarmið einnig staðfest i úrskurði yfirskattanefndar nr. 33/2017194 en 

þar sagði ríkisskattstjóri að ekki væri séð að lagaskilyrði fyrir nýtingu uppsafnaðs rekstrartaps 

dótturfélagsins hefðu verið uppfyllt, sbr. 1. mgr. 54. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 8. tölul. 31. gr. 

sömu laga. Þannig yrði ekki talið að að sameining kæranda og X ehf. hefði verið gerð í 

venjulegum og eðlilegum rekstrartilgangi þó þar hafi ekki verið um öfugan samruna að ræða. 

Við nýtingu taps í samsköttun eru ekki gerðar þessar stífu kröfur um tap eða tengsl þeirra við 

starfsemi þeirra félaga sem nýta tap sín á milli. Áhugavert er þó að skoða skilyrði þessi 

samhliða þeirri breytingartillögu á 4. mgr. 55. gr. um samsköttun sem kom fram á síðasta þingi 

þar sem vísað var í 31. gr. tskl. Sjá nánari umfjöllun í kafla nr. 9.2 hér að neðan.  

7.5.1 Öfugur samruni og skuldsett yfirtaka 

Þegar aðilar ætla að fjármagna kaup á fyrirtækjum má gera það með ýmsum hætti. Skuldsett 

yfirtaka er ein af þeim leiðum. En þá eru kaupin á fyrirtækinu fjármögnuð að stærstum hluta 

með lánsfé.195 Í framhaldi af slíkri yfirtöku er svo framkvæmdur öfugur samruni. Aðferð þessi 

varð vinsæl rétt eftir aldamótin síðustu en kom upphaflega frá Bandaríkjunum. Á árunum 2003-

2007 varð þesskonar fjármögnun æ algengari við kaup á félögum.196 Aðferðarfræðin er í 

flestum tilfellum framkvæmd með eftirfarandi hætti. Fjárfestir F ákveður að festa kaup á 

ákveðnu rekstrarfélagi, A. Hann stofnar í kjölfarið félagið B. Það félag kaupir svo félagið A og 

fjármagnar kaupin með hlutafé B þar sem F hefur lagt til ¼ og fjármagnar svo ¾ af kaupverðinu 

með lánsfé. Kaupverðið er greitt til seljenda A. Þegar þarna er komið að sögu er B því orðið að 

móðurfélagi A. Í framhaldi af kaupunum er svo framkvæmdur öfugur samruni, þar sem 

dótturfélagið A er látið taka yfir móðurfélag sitt B. Skuldir A renna þá við sameininguna inn í 

B en ekki þarf að koma eiginlegt gagngjald fyrir enda um samruna samstæðu að ræða, sbr. fyrri 

umræðu. A er svo slitið og eftir stendur rekstrarfélagið B með nýjan hluthafa og töluverðar 

                                                 
194 Úrskurður yfirskattanefndar 15. febrúar 2017 í máli nr. 33/2017. 
195 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 80. 
196 Aðalsteinn Hákonarson, „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ (2009) 22 (3) Tíund - fréttablað RSK 9, 9. 



54 

 

skuldir eða ¾ af kaupverði félagsins sjálfs. Þegar skuldir eru hærri en eignir félags sem er 

yfirtekið er eðlilegt að slíkt leiði til lækkunar eiginfjár yfirtöku félagsins. Hins vegar ef félög 

eru yfirtekin og einungis skuldir eru yfirteknar getur það haft gríðarleg áhrif á verðmæti 

yfirtökufélagins. Til að bregðast við þessu tóku félög upp á því að færa upp viðskiptavild 

yfirtökufélagsins við kaupin á félaginu áður en samruni er gerður. Með þessum hætti hækkaði 

eignastaða yfirtökufélagsins og þegar skuldir frá yfirtekna félaginu voru færðar yfir hafði það 

ekki áhrif á eiginfjárstöðu þess samkvæmt ársreikningi.197 Helstu deilumálin sem komið hafa 

upp hin síðari ár vegna skuldsettra öfugra samruna hafa snúist um þann vaxtakostnað sem 

verður til í kjölfar skuldsetningarinnar. Hvort slíkur kostnaður geti talist til eðlilegs 

rekstrarkostnaðar og þannig orðið að kostnaði sem heimilt sé að draga frá tekjum fyrirtækisins 

sem á í hlut eða að yfirfæranlegu tapi ef því er að skipta. Um vaxtakostnað í kjölfar öfugs 

samruna verður fjallað sérstaklega í kafla nr. 8 hér neðar í ritgerð þessari. 

7.6 Samantekt  

Af framgreindu má álykta að tilgangur löggjafans við setningu lagaákvæðis um skattfrjálsan 

samruna hafi verið að auðvelda og gera fyrirtækjum kleift að hagræða í rekstri sínum og gera 

félög að álitlegri fjárfestinga kosti líkt og við samsköttun. Í samsköttun var strax í upphafi lögð 

áhersla á að í hagræðingunni fælist að samstæðan væri skattlögð sem ein skattaleg eining og 

það væri eðlilegur framgangur að tap eins félags kæmi til lækkunar á skattstofni annars félags 

innan samstæðu. Hvað samruna varðar var markmiðið frekar að gera félögum kleift að renna 

félögunum saman án skattalegra afleiðinga fyrir félögin við yfirfærslu á eignum, skuldum, 

réttindum og skyldum. Þær takmörkunar reglur sem nú eru í ákvæðinu um samruna virðast hafa 

þróast samhliða viðskiptalífinu, þ.e.a.s. löggjafinn og réttarframkvæmdin hafa breytt ákvæðinu 

samhliða þeim glufum sem fyrirtæki hafa nýtt sér síðustu ár. Þegar kemur að nýtingu taps innan 

þessara umbreytinga rekstrarforma eru því mikið strangari kröfur gerðar til þess að heimilt sé 

að nýta uppsafnað tap við samruna en samsköttun. Verður að ætla að það stafi af þeim 

grundvallarmuni að í samruna er verið að taka tillit til taps sem myndaðist fyrir samruna en í 

samsköttun er verið að nýta tap sem verður til á samsköttunartímanum. 

Þrátt fyrir sameiginlegan tilgang löggjafans með lögfestingu ákvæðanna tveggja þá leiða þau 

af sér ólíka réttarstöðu fyrir félögin sem um ræðir. Samruni hlutafélaga gerir tvo eða fleiri 

sjálfstæða skattaðila að einum skattaðila. Tekur hið nýja félag eða eftir atvikum yfirtökufélagið 

við öllum réttindum og skyldum þeirra félaga sem runnu saman. Samruninn þarf að uppfylla 

skilyrði um skattalegan samruna sem hafa verið gerð skil á hér í þessum kafla. Líkt og kom 

                                                 
197 sama heimild. 
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fram í úrskurði yfirskattanefndar nr. 266/2002198 sem reifaður var í kafla nr. 5.1 hér að ofan 

takmarkast réttaráhrif samsköttun félaga við nýtingu taps eins félags til lækkunar á 

tekjuskattstofni annars félags innan samsköttunar. Félögin standa eftir sem áður sem sjálfstæðir 

skattaðilar en á grundvelli undanþágu ákvæðis 55. gr. tskl. er litið er á þau sem eina skattalega 

einingu við álagningu samstæðunnar.  

 

8 Vaxtakostnaður og frádráttur hans 

8.1 Vaxtakostnaður skv. ákvæðum tekjuskattslaga 

Fjármögnun félaga getur farið fram með tvenns konar hætti, hækkun hlutafjár eða með lánsfé.  

Þegar félag fjármagnar starfsemi sína með lánsfé fylgir því oftar en ekki vaxtakostnaður. Ekki 

er til sérstök skilgreining á hugtakinu vextir í tekjuskattslögunum. Verður því að notast við 

skilgreiningu á hugtakinu vextir eftir íslenskri málvenju: 

Samkvæmt henni er átt nokkurn veginn við greiðslu fyrir afnot af peningum eða 

umlíðun skuldar og ákvarðast þeir á hverjum tíma sem tiltekinn hundraðshluti 

af láni eða skuld, miðað við almanaksári, […]. Vextir af einstökum kröfum 

teljast í raun allt það sem greitt er umfram afborgun.199  

Í 1. tl. 31. gr. tskl. eru vextir af skuldum, afföll og gengistöp nefnd sem frádráttarbær 

rekstrarkostnaður. Nánari skilgreiningu má finna í 49. gr. tskl. um frádráttarbærni þeirra sem 

og 5. gr. reglugerðar nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri. Verður hér eftir 

talað um vaxtakostnað. Samkvæmt 49. gr. tskl. má draga vaxtakostnað frá tekjum hvort sem 

þeim er ætlað að afla tekna eða eigna.200 Valfrjálst er hvort skattaðili gjaldfærir vaxtakostnað 

af öflun eigna eða eignfærir hann. Vaxtakostnað af hefðbundnum rekstrarlánum skal ávallt 

gjaldfæra. Í 2. mgr. 49. gr. er gerð sú krafa að vaxtakostnaður þurfi að vera tengd atvinnurekstri 

eða sjálfstæðri starfsemi svo þau séu frádráttarbær að fullu líkt og 31. gr. tskl. gerir áskilnað 

um. Lengi vel var sértækjum reglum um frádrátt vaxtakostnaðar ekki til að dreifa í 

tekjuskattslögunum en árið 2016 var sett ákvæði 57. gr. b. um takmörkun á frádrætti 

vaxtakostnaðar með lögum nr. 112/2016 um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum o.fl. sem 

minnst var á í kafla nr. 4.2 hér að ofan. Ákvæðið takmarkar heimild félaga til nýtingar 

vaxtakostnaðar á móti skattskyldum hagnaði félags vegna lánaviðskipta milli tengdra félaga.  

                                                 
198 Úrskurður yfirskattanefndar 2002 í máli nr. 266/2002. 
199 Ásmundur G. Vilhjálmsson, Íslenskur alþjóðlegur skattaréttur (Skattvís 2014) 695. 
200 Ásmundur G. Vilhjálmsson (n. 18) 265. 
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Umbreytingu á rekstrarformi fyrirtækja getur fylgt talsverður vaxtakostnaður og oft á tíðum er 

fjármagnskostnaður fyrirtækja svo hár að yfirfæranlegt tap er að stórum hluta komið til vegna 

þess kostnaðar. Fjölmörg skattamál er varða frádráttarbærni vaxtakostnaðar hafa ratað á fjörur 

skattyfirvalda síðustu ár . Tekin verða hér dæmi um nokkur þeirra sem fordæmisgildi hafa í 

þeim tilvikum þar sem reynir á vaxtakostnað við fjármögnun félaga, samruna og samsköttun 

félaga. 

8.2 Vaxtakostnaður við fjármögnun félaga 

Líkt og fram hefur komið þarf vaxtakostnaður af lánum að vera vegna lána sem tekin hafa verið 

af rekstrarlegum ástæðum, þ.e. að lánið verður að hafa verið tekið til að standa straum af rekstri 

félagsins, tekjum eða gjöldum þess svo hægt sé að nýta það sem rekstrarkostnað á móti tekjum 

í skattalegum skilningi. Áhugavert er einnig að skoða hvernig þessu háttað þegar 

eignarhaldsfélag tekur lán til kaupa á öðrum félögum og er svo samskattað með þeim síðar.  

Ekki sérstökum reglum til að dreifa í skattarétti sem draga úr svigrúmi eigenda félaga til að 

fjármagna þau með lánum frekar en með hækkun á hlutafé. Lánið þarf aðeins að tengjast rekstri 

félagsins.201 Félög geta einnig tekið lán til þess að fjármagna arðgreiðslur en í úrskurði 

yfirkattanefndar nr. 296/2006202 hafði einkahlutafélag fjármagnað hlutafjárlækkun til eigenda 

sinna með lántöku frá B sem var aðaleigandi félagsins. Yfirskattanefnd sagði að slíkt væri 

viðurkennt enda væri ekki til að dreifa lagaákvæðum sem settu slíkum ráðstöfunum skorður. 

Ekki skipti máli hvort arður væri greiddur út með reiðufé fyrirtækisins eða lánsfé sem aflað 

væri í þeim tilgangi að greiða út arð. Í máli þessu reyndi einnig á það hvort vaxtagjöldin af 

láninu gætu talist til frádráttarbærs kostnaðar í rekstri félagsins. Skattstjóri hafði úrskurðað að 

sú skattspörun sem kærandi hafði hlotið af þeim vaxtagjöldum hefði ekki verið heimil þar sem 

um væri að ræða sýndargjörning til þess eins að búa til rekstrarkostnað í félaginu til 

skattspörunar en ekki til þess eins að greiða út eiginlegan arð til eigenda félagsins. 

Yfirskattanefnd tók í raun ekki afstöðu til þess þáttar í málinu þar sem kærandi hafði ekki skilað 

inn fullnægjandi gögnum sem gæfu nógu skýra mynd af umræddu láni eins og ætlast var til af 

honum. Hins vegar vísaði nefndin í dóm Hæstaréttar nr. 321/2005203 og þau sjónarmið sem þar 

komu fram varðandi frádráttarbærni kostnaðar við að „losa fé“ til hluthafa. Þar höfðu eigendur 

farið þá leið að hækka hlutafé félags með útgáfu jöfnunarbréfa en lækkuðu svo hlutaféð aftur 

um sömu fjárhæð í þeim tilgangi að greiða út fé til hluthafa í formi skuldabréfa. Svo virðist 

                                                 
201 Páll Jóhannesson, „Vaxtafrádráttur - hvar liggja mörkin?“ (2016) 38 FLE blaðið 13. 
202 Úrskurður yfirskattanefndar 2006 í máli nr. 296/2006. 
203 Íslenska ríkið gegn Sundagörðum hf., Hrd. 9. febrúar 2006 í máli nr. 321/2005. 
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sem yfirskattanefnd dragi ekki svo víðtækar ályktanir af þeim dómi um að lán sem tekin séu í 

þeim tilgangi að greiða út fé til eigenda geti ekki haft rekstrarlegan tilgang.204  

8.3 Vaxtakostnaður í kjölfar skuldsettrar yfirtöku 

Þegar framkvæmd var skuldsett yfirtaka og öfugur samruni litu félög svo á að heimilt væri að 

gjaldfæra vaxtagjöldin hjá yfirtöku félaginu enda væri um að ræða frádráttarbæran 

rekstrarkostnað í skilningi 1. tl. 31. gr. tskl. en þar eru sérstaklega tilgreindir vextir af skuldum 

sem eru gjöld sem ganga til að afla tekna, tryggja eða halda þeim við. Í kjölfar þess að 

framkvæmdur var skattalegur samruni í skilningi 51. gr. tskl. væri ekkert því til fyrirstöðu að 

líta svo á yfirtökufélagið væri að taka við þeim skuldum og kostnaði sem af þeim stafaði líkt 

og öðrum skattaréttarlegum réttindum og skyldum sem fylgja við samruna í skilningi 51. gr. 

tskl.205 

Árið 2013 féll dómur Hæstaréttar í svokölluðu Toyota máli númer 555/2012206 sem tók af allan 

vafa hvað varða heimild til gjaldfærslu vaxtakostnaðar af lánum sem tekin voru í tengslum við 

skuldsettar yfirtökur og öfugan samruna. Dómur207 varð svo fordæmisgefandi í mörgum 

sambærilegum málum yfirskattanefndar og hafði áhrif á skipulagningu fyrirtækjakaupa hér á 

landi.208 

Málavextir voru þeir að aðili stofnaði félagið B í desember 2005. Síðar sama mánuð seldi 

hluthafinn allt hlutafé B til félags að nafni Smáey sem var í eigu sama aðila og maka hans. 

Stuttu síðar sama ár keypti svo B allt hlutafjár í P sem var m.a. umboðsaðili Toyota á Íslandi. 

Voru kaupin fjármögnuð með hlutafé B og hins vegar láni frá lánastofnun en um þá lánsheimild 

voru gerðir tveir lánasamningar á milli L og B. Fyrrum hlutarhafar P fengur greitt tveimur 

dögum síðar og skuldsett yfirtaka á P var orðin að veruleika og það félag þar með orðið að 

dótturfélagi B. Stuttu síðar hófst samrunaáætlun félaganna og framkvæmdur var öfugur 

samruni þar sem P yfirtók móðurfélag sitt B. Ekki var gerð athugasemd við þetta fyrirkomulag 

af hálfu dómstólanna og samruninn var talinn fullgildur skv. félagarétti. Við samrunann voru 

skuldir B færðar inn í yfirtökufélagið en eina eign félagsins voru hlutabréfin í P og fengu 

hluthafar B einungis hluti í yfirtökufélaginu fyrir hluti sína í B líkt og lög gerðu ráð fyrir. Hið 

sameinaða félag starfaði síðar undir nafninu Toyota á Íslandi ehf .209 Þegar samruninn hafði átt 

                                                 
204 Páll Jóhannesson (n. 201). 
205 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 81. 
206 Toyota á Íslandi ehf. g. íslenska ríkinu, Hrd. 28. febrúar 2013 í máli nr. 555/2012. 
207 Hér eftir „Toyotamálið“ 
208 Andri Gunnarsson og Páll Jóhannesson (n. 46) 81. 
209 Hér eftir „Toyota“ 
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sér stað voru vaxtagjöld af lánum sem B hafði tekið við kaupin á P gjaldfærð í rekstri hins 

sameinaða félags á grundvelli 1. tl. 31. gr. tskl. líkt og tíðkaðist á þeim tíma. Ríkisskattstjóri 

fór ofan í rekstur hins sameinaða félags og endurákvarðaði árið 2010 opinber gjöld þess. Taldi 

ríkisskattsstjóri að vaxtagjöldin gætu ekki talist frádráttarbær rekstrarkostnaður þar sem vextir 

af lánum sem tengdust ekki rekstri Toyota heldur hafi verið ætla að fjármagn kaup eigenda á 

félaginu. Vaxtagjöldin væri því ekki frádráttarbær kostnaður í skilningi 1. tl. 31. gr. tskl. 

Fyrir héraðsdómi byggði Toyota málflutning sinn meðal annars á því að í 31. gr. tskl. væri ekki 

að finna áskilnað um það að gjaldfærð vaxtagjöld yrðu af vera af skuldum sem beinlínis stöfuðu 

af atvinnurekstri, slíkt ákvæði hafi verið til staðar í eldri lögum um tekjuskatt og eignarskatt en 

það afnumið síðar með breytingu á sömu lögum. Einnig benti Toyota á að ef félögin hefðu 

verið samsköttuð á grundvelli 55. gr. tskl. en ekki sameinuð hefðu félögin getað nýtt 

yfirfæranlegt tap milli samstæðunnar sem myndast hefði hjá móðurfélaginu af sömu skuld og 

umræddi í þessu máli. Einnig taldi Toyota að lánið hefði verið tekið af hálfu B til kaupa á 

hlutabréfum en tilgangur félagsins hafi verið að kaupa og eiga hlutabréf og lánið því tengst 

atvinnurekstri lögaðila. Ríkið mótmælti því að vaxtakostnaður af láninu yrði sjálfkrafa 

frádráttarbær hjá Toyota aðeins af þeirri ástæðu að hann hafi verið frádráttarbær hjá B. Það 

væri ekki í samræmi við tilgang 51. gr. tskl. að gera hlutafélögum kleift að kaupa frádráttarliði 

annarra félaga. Líta yrði til þess sem raunverulega gerist við samruna. Við þær aðstæður gætu 

forsendur breyst fyrir því að gjöld séu frádráttarbær. Þar sem engar eignir sem lagðar voru til 

yfirtökufélagsins voru nýtanlegar í rekstri þess væri ekki hægt að sjá að vaxtagjöldin sem af 

skuldunum hlutust hafi uppfyllt skilyrði 1. tl. 31. gr. og 49. gr. tskl. 

Héraðsdómur tók undir málflutning ríkisins og sagði að þó svo að B hefði verið gjaldfærslan 

heimil þá væri Toyota ekki heimil þar sem grundvöllur frádráttarins væri brostinn. Lánið hafi 

verið til eignaaukninga hjá móðurfélaginu. Sjónarmið Hæstaréttar voru svipuð en þar sagði 

rétturinn: 

Lán Bergeyjar ehf., sem um ræðir í málinu, voru tekin í þágu eiganda þess félags 

til þess að greiða þáverandi eigendum P. Samúelssonar hf. kaupverð alls 

hlutafjár í því félagi. Þau voru þannig ekki tekin í þágu áfrýjanda og voru rekstri 

hans óviðkomandi.210 

Einnig taldi Hæstiréttur að ekki væri hægt að skýra 51. gr. óháð 31. gr. og 49. gr. tskl, með 

þessum orðum: 

                                                 
210 Toyota á Íslandi ehf. g. íslenska ríkinu, Hrd. 28. febrúar 2013 í máli nr. 555/2012, kafli 3, mgr. 3. 
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Eftir samruna höfðu skuldir Bergeyjar ehf. engan rekstrarlegan tilgang í hinu 

nýja félagi og miðuðu ekki að því að afla félaginu tekna, sbr. að framan. 

Samruninn miðaði ekki heldur að því að ná fram samlegðaráhrifum og þar með 

þeim tilgangi sem lá að baki 51. gr., […]. Sá öfugi samruni, sem fólst í 

sameiningu Bergeyjar ehf. og P. Samúelssonar hf., miðaði gagngert að því að 

koma skuldum yfir á yfirtökufélagið, sem ekki hefur verið vefengt að hafi verið 

heimilt. Skilyrði brast hins vegar samkvæmt framansögðu til að kostnaður, sem 

þeim skuldum fylgir, teljist frádráttarbær rekstrarkostnaður hjá áfrýjanda, enda 

eru þær óviðkomandi rekstri félagsins.211 

Af þessu má álykta að Hæstiréttur hafi talið að tilgangur hins öfuga samruna hafi einungis verið 

að koma vaxtagjöldunum inn í yfirtökufélagið sem eftir stóð. Við það hafi skilyrði til 

frádráttarbærni vaxtagjaldanna fallið um sjálft sig. 

8.4 Vaxtakostnaður við samsköttun 

Hluti af rökum stefnda í Toyotamálinu sem reifað var hér í kafla nr. 8.3 til réttlætingar þess að 

vaxtagjöldin sem komu inn í rekstur félagsins við öfugan samruna væru frádráttarbær frá rekstri 

var að ef félögin hefðu verið samsköttuð á grundvelli 55. gr. tskl., en ekki sameinuð, hefðu 

félögin getað nýtt yfirfæranlegt tap milli samstæðunnar sem myndast hefði hjá móðurfélaginu 

af sömu skuld og um ræddi í þessu máli. Ríkið gaf ekki mikið fyrir þá röksemdafærslu stefnda 

og hafnaði henni á þeim forsemdum að sú aðferð hefði ekki verið valin og því ekki unnt að 

bera hana fyrir sig í máli þessu. Engu skipti þó aðrar aðferðir væru færar.212 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 174/2015213 reyndi á það hvort vaxtakostnaður sem myndast í 

eignarhaldsfélagi vegna láns til kaupa á hlutabréfum eða til hækkunar hlutafjár í dótturfélagi 

væri frádráttarbær frá tekjum þess félags. Kom fram í málinu að láninu hefði verið ætlað að 

greiða niður lán sem áður hafi verið úrskurðað ófrádráttarbært frá rekstri dótturfélagsins. Í 

málinu hafði kærandi sent inn beiðni um bindandi álit ríkisskattstjóra á því hvort lán sem 

kærandi ætlaði að taka til hækkunar á hlutafé í dótturfélagi sínu A væru frádráttarbær kostnaður 

í rekstri kæranda. Átti svo að nýta fjármunina í að greiða niður lán sem var til staðar í 

dótturfélaginu og hafði orðið til við samruna A og B nokkrum árum áður. Yfirskattanefnd hafði 

áður úrskurðað vaxtakostnað hins eldra láns ófrádráttarbæran frá rekstri A þar sem lánið hafði 

flust yfir til A við öfugan samruna og skort rekstrarlegan tilgang hjá því félagi. Einnig óskaði 

kærandi eftir áliti ríkisskattstjóra á því hvort heimilt væri að samskatta rekstrartap kæranda við 

samsköttun kæranda og A á grundvelli 55. gr. tskl. ef fallist væri á frádráttarbærni 

                                                 
211 sama heimild, kafli 3, mgr. 5. 
212 sama heimild. 
213 Úrskurður yfirskattanefndar 2015 í máli nr. 174/2015. 



60 

 

vaxtagjaldanna. Ríkisskattstjóri leit ekki svo á að hið nýja lán gæti talist frádráttarbær 

kostnaður í skilningi 1. mgr. 1. tl. 31. gr. tskl. með svo hljóðandi rökum: 

Í ljósi málavaxta verður ekki framhjá því litið að fyrirhugaðar ráðstafanir 

álitsbeiðanda eru að ýmsu leyti óvenjulegar og virðast ekki hafa neinn eðlilegan 

rekstrartilgang en fara beinlínis á svig við þær meginreglur að í fyrsta lagi er 

óheimilt að taka lán hjá hlutafélagi til kaupa á hlutafé í því félagi, í öðru lagi þá 

er ekki unnt að skáka þeim lánum sem tekin hafa verið til kaupa á hlutafé inn í 

hið yfirtekna félag með samruna og í þriðja lagi ber hlutafé ekki vaxtagjöld í 

einni eða annarri mynd heldur arð, hvort heldur áskilið er að vextir séu greiddir 

beint af framlögðu hlutafé eða vaxtagjöld af lánum til hlutafjárkaupa séu við 

aðstæður sem þessar færðar til frádráttar skattskyldum tekjum [félags], sem 

hlutafjáraukningar nýtur. 

Samkvæmt framansögðu er það í andstöðu við fyrrgreind meginsjónarmið að 

stofnað sé til hlutafjáraukningar með lántökum undir því yfirlýsta markmiði 

einu að færa til frádráttar með beinum eða óbeinum hætti hjá dótturfélagi við 

samruna áður ófrádráttarbær vaxtagjöld af skuldum hluthafa og nú að breyttu 

breytanda að færa vexti af lánum móðurfélags til frádráttar við samsköttun, sem 

jafnframt hefðu verið nýtt til að mynda ígildi skuldar við móðurfélagið, þ.e. 

vaxtalaus framlags í formi hlutafjáraukningar.214 

Taldi ríkisskattstjóri að ekki væri um lán að ræða sem hefði eðlilegan og rekstrarlegan tilgang 

hjá kæranda enda væri um að ræða sýndargjörning til þess eins að koma vaxtakostnaði aftur 

inn í rekstur félags og að það skipti ekki máli hvort það væri gert hjá skuldara sjálfum eða 

tengdum aðilum hans, beint eða óbeint. Gjörningur þessi væri þvert á þá niðurstöðu sem fram 

kom í fyrri úrskurði ríkisskattstjóra í máli félagsins sem og á niðurstöðu Toyota málsins. 

Ráðstafanir hefðu engan rekstrartilgang og í raun væri eini tilgangur þeirra að sniðganga 

ákvæði, sem ætlað er að takmarka það að hlutafjárkaup séu sjálfsfjármögnuð með hinu keypta 

félagi. Þrátt fyrir að ríkisskattstjóri hafi komist að þeirri niðurstöðu í fyrri fyrirspurn kæranda 

sem hér að ofan er getið tók hann einnig afstöðu til seinna atriðis hins bindandi álitsbeiðnar 

sem sneri að samsköttun. Ríkisskattstjóri sagði að X væri ekki heimilt að nýta tap sem 

myndaðist hjá kæranda vegna hinna meintu vaxtagjalda kæmi til samsköttunar þeirra á milli, 

enda mætti kærandi ekki draga vaxtagjöldin frá skattskyldum tekjum sínum. 

Segja má að yfirskattanefnd hafi einfaldað umfjöllun sína um niðurstöðu bindandi álitsins um 

heimild til nýtingar á umræddum vaxtagjöldum. Yfirskattanefnd leit til þess að um væri að 

ræða tvo sjálfstæða skattaðila og þess hver væri tilgangur og rekstur kæranda í málinu. Kærandi 

væri einkahlutafélag og að skráður tilgangur þess væri kaup, sala og eignarhald á verðbréfum, 

kaup, sala og rekstur fasteigna og lausafjár ásamt lánastarfsemi tengdri rekstrinum og annar 

skyldur rekstur. Í raun væri um að ræða eignarhaldsfélag og að ekki væri óeðlilegt að slíkum 

                                                 
214 sama heimild, kafli II, mgr. 4. 
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rekstri fylgdi vaxtakostnaður af fjárfestingum sem heimfæra mætti undir 1. tölul. 1. mgr. 31. 

gr. tskl., sbr. 49. gr. sömu laga með eftirfaranda rökstuðningi: 

Almennt verður að telja að vextir af skuldum sem félög, sem hafa að 

meginmarkmiði sínu að fjárfesta í og eiga hluti í öðrum félögum og njóta arðs 

af þeim, hafa stofnað til vegna fjárfestinga í hlutabréfum, séu frádráttarbærir frá 

tekjum þeirra sem rekstrarkostnaður í skilningi framangreindra ákvæða.215 

Hvað varðar rök ríkisskattstjóra að um væri að ræða sýndargjörning til þess að færa áður 

ólögmætan vaxtakostnað inn í rekstur dótturfélags til frádráttar frá tekjum félagsins sagði 

yfirskattanefnd það ekki skipta máli þó svo að ríkisskattstjóri áliti að það væri tilgangur lántöku 

kæranda og hækkun hlutafjár dótturfélagsins. Ekki væri hægt að draga í efa að móðurfélag geti 

haft rekstrarlega hagsmuni af fyrirkomu lagi þessu fyrir dótturfélag sitt og starfsemi þess félags. 

Þó svo að hið hækkaða hlutafé hafi verið eyrnamerkt ákveðnum verkefnum innan 

dótturfélagsins geti það ekki girt fyrir það að vaxtagjöld af hinu nýja láni teljist til lögmæts 

frádráttarbærs rekstrarkostnaðar. 

Yfirskattanefnd sagði að ríkiskattstjóri hefði ekki átt að taka afstöðu til seinni liðar beiðninnar 

er laut að áhrifum um samsköttun skv. reglum um bindandi álit. Ríkisskattstjóri hafi komist að 

neikvæðri niðurstöðu um fyrri hluta beiðnarinnar og því hafi það ekki verið rétt að hann léti 

uppi bindandi álit um hinn síðari hluta enda hafði kærandi ekki hagsmuni af því að fá 

niðurstöðu í þann þátt málsins. Í rökstuðningi sínum sagði yfirskattanefnd: 

…enda blasir við að ófrádráttarbær gjöld í rekstri samskattaðs félags hafa engin 

áhrif á álagningu tekjuskatts á sameiginlegan tekjuskattsstofn þeirra félaga sem 

taka þátt í samsköttun, sbr. ákvæði um réttaráhrif samsköttunar félaga í 3. og 4. 

mgr. 55. gr. laga nr. 90/2003. Verður því að fallast á með kæranda að umfjöllun 

ríkisskattstjóra um hina síðari spurningu hafi verið með öllu tilefnislaus, enda 

hafði kærandi enga hagsmuni af því að fá spurningunni svarað í ljósi niðurstöðu 

ríkisskattstjóra varðandi frádráttarbærni vaxtagjalda í skattskilum kæranda.216 

Að þessu sögðu má ætla að ekkert sé því til fyrirstöðu að vinda ofan af öfugum samruna með 

þessum hætti þrátt fyrir að það geti leitt til þess að vaxtakostnaður vegna kaupa á öðru félagi 

geti aftur orðið að frádráttarbærum kostnaði í hinu áður sameinaða félagi. 

                                                 
215 sama heimild, kafli V, mgr. 6. 
216 sama heimild, kafli V, mgr. 4. 
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8.5 Samantekt 

Af málum þeim sem hér voru reifuð má sjá að skattyfirvöld leggja þá grundvallarskýringu á 

ákvæði 1. tl. 31. gr. tskl. sbr. 1. mgr. 49. gr. sömu laga að til þess að vaxtakostnaður geti talist 

frádráttarbær þurfi skattaðili að geta sýnt fram á að lánið sé tekið í eðlilegum og rekstrarlegum 

tilgangi. Ekki virðist vera til að dreifa takmörkun á því að kostnaður sem ekki ekki er 

frádráttarbær í félagi A í kjölfar öfugs samruna geti orðið að frádráttarbæru tapi félagsins B. Ef 

A og B eru á þeim tímapunkti samsköttuð verður yfirfærða tap B aftur orðið að frádráttarbærum 

kostnaði við samsköttun félagasamstæðunnar og getur þannig komið til lækkunar á tekjuskatti 

A vegna sömu gjalda. 

 

9  Lagafrumvörp um breytingar á 55. gr. tskl. um tapsnýtingu 

9.1 Frumvarp 2017 og 2018 

Líkt og fram hefur komið felur 55. gr. tskl. ekki í sér heimild til samsköttunar á milli landa. 

Hefur þetta sætt gagnrýni af hálfu Eftirliststofnunar EFTA217 Árið 2017 var lagt fram 

frumvarp218 um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld219 þar sem lögð var 

fram breytingatillaga þess efnis að heimila samsköttun milli landa að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum. Í frumvarpinu var einnig gerð tillaga að breytingu á 4 . mgr. 55. gr. um meðferð 

yfirfæranlegs taps. Frumvarpið sætti gagnrýni frá aðilum úr viðskiptalífinu. Breytingar á 

frumvarpinu náðu ekki fram að ganga en vorið 2018 var lagt fram nýtt frumvarp220 um 

breytingar á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn skattaundanskotum og skattsvikum.221 Þar var 

aftur lögð fram breytingatillaga sem heimilar samsköttun á milli landa. Ekki var til að dreifa 

breytingum á meðferð taps í þeirri tillögu. Nánari skil verða gerð á breytingatillögum þessum 

í þeim tilgangi að reyna að laða fram markmið og áherslur löggjafans með þessum tillögum. 

9.2 Breytingar á 4. mgr. 55. gr. tskl. í tengslum við yfirfæranlegt tap 

Í d. lið 3. gr. breytingartillögu frumvarps 2017 var lagt til að 4. mgr. væri orðuð svo: 

Tap sem verður á rekstri eins eða fleiri samskattaðra hlutafélaga á 

rekstrarárinu má draga frá tekjum hinna áður en tekjuskattur er reiknaður 
við samsköttun. Ákvörðun og nýting taps skal vera í samræmi við 31. gr. 

Viðkomandi tekjuár skal ávallt gert upp við samsköttun áður en félag tekur tillit 

til yfirfæranlegs eigin taps. […]. [áherslu breyting höfundar]. 

                                                 
217 Hér eftir ESA. 
218 Hér eftir frumvarp 2017. 
219 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 515-385 mál. 
220 Hér eftir frumvarp 2018 
221 Alþt. 2017-2018 A-deild, þskj. 884-561. mál. 
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Í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu fylgdi takmarkaðar upplýsingar um hvernig beita ætti 

ákvæðinu eftir þessar breytingar. En í greinagerðinni segir um þetta: 

Með samsköttun félaga yfir landamæri eykst til muna þörf fyrir einfaldara 

regluverk. Lagt er til að ákvæði 4. mgr. verði breytt til einföldunar þar sem mikil 

brögð hafa verið að því að nýting eldra taps sé með röngum hætti. Stafar það af 

því að skortur er á leiðbeinandi reglum um framkvæmdina og því hafa 

mismunandi uppgjörsreglur mótast sem eru flóknar í framkvæmd fyrir bæði 

skattyfirvöld og gjaldendur vegna margra samsköttunaraðila og mismunandi 

samsköttunartíma.222 

Í athugasemdum með einstökum greinum frumvarpsins var einungis lögð áhersla á að tilefni 

breytinga 3. gr. frumvarpsins 2017 væri að einfalda ákvæðið og bregðast við þeim röddum sem 

töldu að eldra tap hefði verið nýtt með röngum hætti.  

Þar sem greinargerðin er að mestu þögul um hvernig eigi að ná þessari einföldun og koma í 

veg fyrir að eldra tap verði nýtt með röngum hætti verða hér reifuð sjónarmið sem fram komu 

í umsögnum aðila um frumvarpið. 

Ef tillaga þessi hefði farið í gegnum þingið og orðið að lögum má sjá að grundvallar breyting 

yrði á lagagreininni. Heimildinni til meðferðar á uppsöfnuðu tapi milli félaga hefði verið breytt 

á þrjá vegu. Aðeins mætti draga tap sem myndaðist á rekstrarári eins eða fleiri félaga frá áður 

en til álagningar kæmi. Með því væri verið að leggja niður heimildina til yfirfærslu 

sameiginlegs taps fyrri ára milli félaga, það sem myndaðist á samsköttunartímanum. 

Samsköttunarheimildin yrði því takmörkuð við eitt ár í senn. Í annan stað yrði nú gildandi 

málsliður 4. mgr. 55. gr. felldur brott en hann hljóðar svo „Yfirfæranlegt tap hlutafélags sem 

stafar af rekstri frá því fyrir samsköttun má aðeins nýta í því félagi…“ [letur breyting höfundar] 

Erfitt er að sjá hver tilgangur löggjafans var með því að fella brott þennan málslið greinarinnar. 

Í breytingatillögunni segir að gera þurfi upp viðkomandi tekjuár við samsköttun áður en félag 

tekur tillit til yfirfæranlegs eigin taps. Ekki eru gerð skil á því hvort um sé að ræða eigið tap 

sem varð til á samsköttunartímanum eða hjá félagi fyrir samsköttun félaganna. Í þriðja lagi var 

bætt við tilvísun í 31. gr. tskl. sem fjallar um frádráttarbæran rekstrarkostnað. Verður að ætla 

að slík tilvísun geti þrengt samsköttunar heimildina svo um munar þó erfitt sé að sjá hver 

tilgangur tilvísunarinnar var. Þar sem ekki er vísað í sérstakan tölulið 31. gr. tskl. verður að 

ætla að félögin yrðu að sæta öllum þeim takmörkunum sem í greinin getur um. Líkt og komið 

hefur fram í kafla nr. 4.1 þarf rekstrarkostnaður að vera til kominn til að afla tekna, tryggja þær 

og halda þeim við. Þegar félög eru samsköttuð sem ein eining geta þau verið í ólíkum rekstri. 

                                                 
222 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 515-385 mál, almennar athugasemdir, kafli 4.2, 3. mgr. 
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Það má því velta því upp hvort ákvæðinu sé ætlað að girða fyrir samsköttun slíkra félaga. Hvort 

nýting á tapi frá öðru félagi til annars sem er í óskyldum rekstri sé þá ekki heimil. 

Svo virðist sem vilji löggjafans hafi verið að svara kalli skattyfirvalda um að einfalda þyrfti og 

skerpa á skýrleika greinarinnar um meðferð yfirfæranlegs taps. Í umsögn ríkisskattstjóra við 

frumvarpið eru reifuð svipuð sjónarmið um nauðsyn þess að einfalda og skerpa núgildandi 

lagagrein. Segir þar að eftirlit með því hvort félög séu að beita réttri aðferðarfræði við 

útdeilingu taps sé erfitt og umfangsmikið og af þeim sökum séu fyrirtæki að beita rangri 

aðferðarfræði ár hvert.223 Þrátt fyrir þessi rök kemur fram hjá umsagnaraðila að frumvarpinu 

að vandfundin séu dæmi um úrskurði þar sem verið sé að taka á þeim vanda að félög nýti tap 

félagasamstæðu með röngum hætti.224 Samkvæmt þeim umsögnum sem fram komu með 

frumvarpi þessu er kallað eftir nánari útfærslu á aðferðarfræði lagagreiningarinnar. 

Breytingatillaga þessi hefði gefið af sér grundvallarbreytingu á ákvæði 55. gr. tskl. og hefði 

ekki getað náð fram tilgangi sínum um einföldun greinarinnar.225  

9.3 Samsköttun milli landa 

Eins og áður sagði kom fram í frumvarpinu 2017 tillaga að breytingu um að heimila samsköttun 

milli landa. Árið 2018 var lögð fram önnur breytingartillaga er varðar samsköttun á milli landa. 

Er þar gert ráð fyrir að breyta ákvæðum 55. gr. tskl. með þeim hætti að heimila föstum 

starfstöðvum, sem staðsettar eru hér á landi, félögum sem eru aðildarríki að Evrópska 

efnahagssvæðinu, aðildarríkjum stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum 

að vera samsköttuð með innlendum samstæðufélögum, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. Kemur fram 

að með þessu sé verið að bregðast við athugasemdum ESA. Í áliti ESA frá 7. apríl 2016 og 

formlegri tilkynningu frá þeim þann 27. mars. 2018 telur ESA að núgildandi reglur um 

samsköttun félaga sé brot á á ákvæðum 31. og 40. gr. EES samningsins um staðfesturétt og 

frjálst flæði fjármagns.226 Gert er ráð fyrir að skilyrði um 90% eignaraðild sé til staðar og þarf 

það að hafa varið allt árið að undanskildum nýstofnuðum dótturfélögum og fastri starfsstöð. 

Sama á við hafi dótturfélagi verið slitið eða fastri starfstöð lokað.  

9.3.1 Nýting á tapi hinnar föstu starfstöðvar 

Hvað varðar nýtingu á tapi föstu starfsstöðvarinnar bætist við svo hljóðandi málsgrein á eftir 

4. mgr. 55. gr. tskl. „Tap í fastri starfstöð skv. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. er aðeins frádráttarbært 

                                                 
223 Alþt. 2016-2017, A-deild, 385. mál, umsögn Ríkiskattstjóra við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/864. 
224 Alþt. 2016-2017, A-deild, 385. mál, umsögn KPMG við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/910. 4. 
225 Alþt. 2016-2017, A-deild, 385. mál, umsögn KPMG við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/910.; Alþt. 2016-2017, 

A-deild, 385. mál, umsögn Ernst & Young ehf. við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/1414. 
226 Alþt. 2017-2018 A-deild, þskj. 884-561. mál, almennar athugasemdir, 3 kafli, 1. mgr. 
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hjá íslensku félagi að ekki sé unnt að jafna tapið hjá erlendu félagi föstu starfstöðvarinnar.“ Er 

í orðum þessum verið að takmarka réttindi fastrar starfstöðvar til nýtingar taps í samsköttun. 

Um viðbótargrein þessa segir í frumvarpinu 2018 að með takmörkuninni sé verið að koma í 

veg fyrir að sama tap sé nýtt til frádráttar hjá erlenda félaginu sem og innlendu samstæðunni.227 

Með frumvarpinu fylgir skýringarmynd en í einföldu máli má lýsa eignartengslunum þannig 

að íslenskt félag eigi að lágmarki 90% eignarhald yfir félagi á EES svæðinu. Það félag reki svo 

fastastarfstöð á Íslandi. Það er þá það tap sem nýtanlegt er í samsköttuninni á milli landa. 

Rekstur hins erlenda félags kemur ekki til samsköttunar við hið íslenska dótturfélag. Hins 

vegar, ef erlenda félagið hyggst nýta tap hinnar föstu starfstöðvar hjá sér fellur niður heimild 

hins íslenska móðurfélags til nýtingar á tapi hinnar föstu starfstöðvar. Erfitt er að sjá hvernig 

félög geti uppfyllt þessa skyldu svo vel sé. Samkvæmt 8. tl. 31. gr. tskl. má nýta uppsafnað tap 

síðustu 10 ára. Er það einnig meginregla í ríkjum EES. Þegar kemur að álagningu gjalda hér á 

landi er ekki víst að það liggi fyrir hvort hugsanlegt tap sem myndast hjá hinni föstu starfstöð 

kunni að nýtast við skattlagningu hjá hinu erlenda félagi.228 Komið hefur fram að eftirlit með 

nýtingu yfirfæranlegs taps við samsköttun sé erfitt. Helgast það ekki aðeins bara af takmarkaðri 

upplýsingagjöf við framtal hvers árs eða því að félögin skili ekki öll framtölum sínum á sama 

tíma. Einnig vandast málið en frekar ef álagning er kærð til yfirskattanefndar eða dómstóla. 

Við slíkar aðstæður getur orðið breyting á álagningu eins félags sem hefur þá áhrif á útdeilingu 

taps innan samsköttunar.229 Að framansögðu má álykta að erfiðleikar við eftirlit muni aukast 

til muna þegar það þarf að teygja eftirlit út fyrir landsteinana. Ekkert í lögskýringagögnum 

gefur til kynna með hvaða hætti þessi upplýsinga gjöf eigi að vera, áður en nýting þess hér á 

landi fer fram. Verður að ætla að takmörkun þessi sé svo mikil að raunveruleg samsköttun milli 

landa vegna fastrar starfstöðvar sé varla tæk til beitingar.  

9.4 Samantekt 

Af ofangreindu má ætla að til staðar sé hjá löggjafanum vilji til þess að einfalda og breyta 

ákvæði 4. mgr. 55. gr. tskl. um aðferðarfræði við nýtingu taps. Hvort tillaga frumvarpsins 2017 

hafi gengið of langt í þeim efnum er erfitt að segja. Ákvæðið var fellt út úr breytingalögunum 

við meðferð þingsins að beiðni fjármála og efnahagsráðuneytisins. Töldu þeir að ákvæðið 

þarfnaðist endurskoðunar og leggja ætti fram nýja tillögu á næsta þingi.230 Í frumvarpi 2018 er 

ekki til að dreifa breytingum sem ætlað er að einfalda eða skýra regluverkið nánar. Þrátt fyrir 

                                                 
227 sama heimild, athugasemd við 3. gr. 2. mgr. 
228 Alþt. 2017-2018 A-deild, þskj. 884-561. mál, umsögn KPMG við frumvarpið Þ 884/ótilgreint 2. 
229 Alþt. 2016-2017, A-deild, 385. mál, umsögn Ríkiskattstjóra við frumvarpið, erindi nr. Þ 146/864., almennar 

athugasemdir, 2. kafli 7. -8. mgr. 
230 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 515-385 mál, almennar athugasemdir. 
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að breytingatillaga frumvarpsins 2017 hafi ekki orðið að lögum má ætla að ekkert sé því til 

fyrirstöðu að slík tillaga verði lögð fram aftur. Ljóst er að núgildandi ákvæði þyki óljóst og of 

flókið fyrir fyrirtæki sem og eftirlitsaðila. Verði breytingatillaga frumvarpsins 2018 um 

samsköttun fyrirtækja og fastrar starfstöðvar að lögum má ætla að þörfin fyrir skýrari fyrirmæli 

um nýtingu taps innan samstæðu komi til með að aukast. 

 

10 Samantekt og ályktun höfundar 

10.1 Samantekt 

Markmið með skrifum þessum var að leitast við að gera grein fyrir skilyrðum og aðferðum við 

samsköttun félagasamstæða á grundvelli 55. gr. tskl. Lögð var áhersla á skilyrði fyrir nýtingu 

og yfirfærslu taps og þá aðferðafræði sem beitt er hverju sinni.  

Gera verður þá kröfu til lagasetningar að hún sé skýr og ótvíræð. Nauðsynlegt er að skattaðilar 

geti séð fyrir hvaða skattlagningu þeir muni sæta vegna tekna sinna hverju sinni. Endurspeglast 

þau sjónarmið í lögmætisreglu skattaréttar. Ef lagagrein uppfyllir ekki þau skilyrði þarf að lýta 

til lögskýringagagna og reyna að laða fram tilgang og markmið löggjafans hverju sinni.  

Ýmis ákvæði í tekjuskattslögunum snúa að hlutafélögum og geta skapað þeim skattspörun og 

heimild til umbreytinga í rekstri. Dæmi um slík ákvæði eru 55. gr. um samsköttun og 51. gr. 

um samruna.  

Félög í atvinnurekstri mynda oft ákveðin tengsl með eignarhaldi. Við vissar aðstæður verður 

til félagaréttarleg samsetning, svokölluð samstæða og þarf að horfa til hennar sem einnar 

heildar. Í 55. gr. tekjuskattslaga er fjallað um heimild til samsköttunar fyrirtækja. Ákvæðið 

gerir kröfu um 90-100% eignarhald móðurfélags í dótturfélagi og sjálfstæða skattaaðild. Einn 

helsti ávinningur þess að félögum er stillt upp í samstæðu og þau svo samsköttuð er að samnýta 

tap eins eða fleiri félaga á móti hagnaði annarra félaga innan samstæðunnar. Þegar fyrirtæki 

eru að skoða möguleika til að nýta sér þær leiðir sem félaga- og skattarétturinn býður upp á til 

þess að hagræða í rekstri sínum hvort sem það er með samsköttun eða samruna er 

rekstarkostnaður og hugsanlegt rekstartap félaga einn af þeim þáttum sem er oft litið er til sem 

og það hvort þessum aðgerðum fylgi réttindi sem stuðlað geti að lægri skattgreiðslum. Nýting 

á rekstrartapi annarra félaga getur því verið stór hvati að slíkum gjörningum. Kostnaður sem 

til fellur í tengslum við að afla, tryggja og halda við tekjum félaga er almennt kallaður 

rekstrarkostnaður og er frádráttarbær frá rekstri. Ekki hefur verið litið svo á að rekstrartap geti 

gengið kaupum og sölu, enda sé það ekki eign. Þrátt fyrir það hafa félög sem átt hafa mikið 



67 

 

uppsafnað tap gengið kaupum og sölum. Einnig hafa eigendur fyrirtækja séð tækifæri í að stilla 

félagasamstæðu sinni upp með þeim hætti að tap eins félags geti orðið að skattspörun fyrir 

annað félag þeirra. Uppsafnað tap getur því falið í sér töluverð verðmæti fyrir fyrirtæki.  

Tilgangur 55. gr. tskl. var að gera skattlagningu fyrirtækja einfaldari og hlutlausari, væri 

atvinnurekstur félags stundaður í einu eða fleiri félögum. Með ákvæðinu var reynt að tryggja 

að félögin gætu nýtt hagnað og tap á sama rekstrarári sín á milli og þannig yrði 

heildarskattlagning samstæðunnar ekki hærri en ef öll starfsemi félaganna væri rekin undir einu 

félagi. Sama átti við uppsafnað tap félaganna sem myndaðist á samsköttunartímanum. Í 

athugasemdum frumvarpsins sem fylgdi lögunum kemur að skýrt sé að tilgangur og markmið 

55. gr. tskl. sé einungis að gera samsköttuðum félögum heimilt að yfirfæra rekstrarhagnað og 

eftir atvikum rekstrartap milli sjálfstæðra skattaðila til skattlagningar hjá einum þeirra. Var 

þetta staðfest í úrskurði yfirskattanefndar nr. 266/2002. 

Samstæðan þarf að uppfylla ákveðin formskilyrði til að öðlast heimild til samsköttunar. Það er, 

félögin þurfa að hafa sama reikningsár, sækja þarf um samsköttun sérstaklega og hún standi 

standa að lámarki í 5 ár. Félögin verða að telja fram tekjur sínar og gjöld til skatts hvert í sínu 

lagi. Er það forsenda fyrir því að hægt sé að samskatta félögin.  

Helstu deilumál um samsköttun snúa að því hvernig skuli nýta tap milli félagana. 

Aðferðarfræðin gengur í raun út á það að heimilt er að nýta tap sem myndast hefur hjá hverju 

og einu félagi, sameiginlega á milli félaganna í samstæðunni. Orð greinarinnar eru auðveld 

yfirlestrar og virðist ekki vera mjög flókin. Þrátt fyrir það er ekki ljóst af lestri greinarinnar 

hvaða aðferðarfræði skuli beita við samnýtingu á tapi samstæðunnar. Það er, tapi sem hafi 

myndast fyrir samsköttun og svo tap sem myndast eftir samsköttun. Þegar um tvö félög er að 

ræða er aðferðin nokkuð einföld. Ef annað félagið er með taprekstur en hitt hagnað af rekstri 

sínum má nýta það tap sem var hjá taprekstrarfélaginu á móti hagnaði hins félagsins áður en til 

skattlagningar kemur á síðar nefnda félaginu. Í raun eru þá stofnarnir lagðir saman og 

hlutaðeigandi sem t.d. er með taprekstur þarf ekki að bíða þess að geta nýtt tapið á móti hagnaði 

næsta rekstrarárs. Félagið sem skilaði hagnaði nær fram skattspörun og greiðir lægri tekjuskatt 

það ár. Slíkt gerir skattlagninguna mildari og samræmist það tilgangi reglunnar. Ef félögin eru 

fleiri skal skipta tapi sem til ráðstöfunar er milli félaganna, hlutfallslega á milli þeirra félaga 

sem skila hagnaði það reikningsárið. Uppsafnað tap sem varð til fyrir samsköttun má einungis 

nýta í viðkomandi félagi meðan á samsköttuninni stendur og eftir að uppsafnað tap 

samstæðunnar hefur verið jafnað. Slíkt tap er því ekki til skiptanna fyrir önnur félög innan 
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samstæðunnar. Tilgangur þeirrar takmörkunar er að koma í veg fyrir að félög eða samstæður 

kaupi önnur félög sem eiga uppsafnað tap fyrir samsköttun í þeim eina tilgangi að nýta 

taprekstur þess félags í skattalegum tilgangi. Í frumvarpi til laga nr. 154/1998 sem heimilaði 

samsköttun félaga kom fram aðferðarfræði um útdeilingu á tapi. Viðurkennt er að sú 

aðferðafræði sem lagt er upp með sé ekki fullnægjandi leiðbeining. Af þeim sökum hefur verið 

talið valkvætt hvaða aðferðum skuli beita við útdeilingu eldra taps, enda er ekki kveðið á um 

það með skýrum hætti hvaða aðferð skuli beita í lagagreininni. Heimilt er að setja reglugerð 

þess efnis sbr. 6. mgr. 55. gr. tskl. Því hefur ekki verið fylgt eftir og því hefur yfirskattanefnd 

úrskurðað í máli nr. 302/2015 að svo fremi sem aðferðir við nýtingu taps innan samstæða séu 

í samræmi við tilgang og markmið greinarinnar og sömu aðferð sé beitt út samsköttunartímann, 

skuli aðferðafræðin vera frjáls. Hefur þetta frjálsa val sætt gagnrýni enda geta mismunandi 

aðferðir við útdeilingu taps gert það að verkum að samstæður félaga eru gerðar upp á ólíkan 

hátt. Komið hefur fram af hálfu ríkisskattstjóra að skatteftirlit sé þungt og erfitt af þeim sökum 

og þessi óvissa um aðferðafræði stuðli að því að yfirfærslu taps sé beitt með röngum hætti milli 

félaga. 

Í tekjuskattslögunum er að finna önnur ákvæði sem heimila umbreytingu á rekstri og fela í sér 

skattspörun. Má þar nefna samruna félaga. Tilgangur löggjafans við að heimila skattfrjálsan 

samruna var að auðvelda og gera fyrirtækjum kleift að hagræða í rekstri sínum og gera félög 

að álitlegri fjárfestinga kosti líkt og við samsköttun. Í samsköttun var strax í upphafi lögð 

áhersla á að í hagræðingunni fælist að samstæðan væri skattlögð sem ein skattaleg eining og 

það væri eðlilegur framgangur að tap eins félags kæmi til lækkunar á skattstofni annars félags 

innan samstæðu. Hvað samruna varðar var markmiðið frekar að gera félögum kleift að renna 

félögunum saman án skattalegra afleiðinga fyrir félögin við yfirfærslu á eignum, skuldum, 

réttindum og skyldum. Þegar kemur að nýtingu taps innan þessara umbreytinga rekstrarforma 

eru því mikið strangari kröfur gerðar til þess að heimilt sé að nýta uppsafnað tap við samruna 

en samsköttun. Verður að ætla að það stafi af þeim grundvallarmuni að í samruna er verið að 

taka tillit til taps sem myndaðist fyrir samruna en í samsköttun er verið að nýta tap sem verður 

til á samsköttunartímanum. Þrátt fyrir að svipuð sjónarmið hefðu verið höfð að leiðarljósi við 

setningu ákvæðanna tveggja má segja að réttarframkvæmdin hafi þróast á ólíka vegu. Hefur 

það leitt til þess að réttarstaða þessara félaga til nýtingar taps er eftir sem áður ólík. Megin 

munurinn liggur þó ávallt í því að við samsköttun takmarkast nýting yfirfæranlegs taps milli 

félaga við samsköttunartímann. En á móti kemur að ekkert hamlar það að félög í samsköttun 

séu í ólíkum rekstri. Við nýtingu yfirfæranlegs taps við samruna er verið að nýta tap annars 
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félags fyrir samrunann. Til þess að félög geti nýtt sér skattfrjálsa umbreytingu sem þessa og 

nýtt uppsafnað tap þarf umbreytingin að hafa verið í eðlilegum og rekstrarlegum tilgangi.  

Í málum þar sem reynt hefur á vaxtagjöld við skuldsettan öfugan samruna hafa félög bent á að 

vaxtagjöld sem koma inn í rekstur félaga við öfugan samruna, væru ekki frádráttarbær frá 

rekstri á þeirri forsendu að vaxtakostnaður væri ekki af láni sem tekið væri í eðlilegum og 

rekstrarlegum tilgangi. Sami kostnaður væri aftur á móti frádráttarbær frá rekstri ef félögin 

hefðu verið samsköttuð á grundvelli 55. gr. tskl., en ekki sameinuð. Félögin hefðu þannig getað 

komið sama kostnaði inn í félögin í gegnum yfirfæranlegt tap milli samstæðunnar sem myndast 

hefði hjá móðurfélaginu af sömu skuld. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 174/2015 má segja að 

undið hafi verið ofan af öfugum samruna og kostnaður eins og líst er hér að ofan var gerður að 

frádráttarbærum kostnaði við samsköttun félagana 

10.2 Ályktun höfundar 

Helsta niðurstaða ritgerðar þessarar er að núgildandi ákvæði um samsköttun sé ábótavant. 

Lagagreinin er óljós með framkvæmdina og takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um hvernig 

beita skuli 4. mgr. 55. gr. tskl. svo vel sé. Hefur það leitt af sér óvissu og ófyrirsjáanleika fyrir 

félög í viðskiptalífinu. Einnig hefur það virkað hamlandi á umfang skatteftirlits með 

félagasamstæðum í samsköttun.  

Sjá má að tilgangur ákvæðisins við setningu laganna var skýr. Heimildin átti að auðvelda 

fyrirtækjum í atvinnulífinu að hagræða í rekstri sínum og gera fjárfestingu í fyrirtækjum að 

álitlegum kosti. Var markmiðið að efla viðskiptalífið í heild.  

Eins og að framan er rakið nær regluverkið ekki að halda utan um þá heimild sem í ákvæðinu 

felst. Af þeim sökum þarf að endurbæta þá aðferðafræði sem lagt var upp með í upphafi með 

breytingu á ákvæðinu eða setningu reglugerðar á grundvelli 6. mgr. 55. gr. tskl. 

Í raun eru sérfræðingar RSK og aðrir sérfræðingar í atvinnulífinu sammála um að einfalda þurfi 

reglurnar um aðferðafræðina við nýtingu taps milli félaga við samsköttun. Töldu þeir einfaldast 

að leggja upp með eina aðferð sem stuðli að þeim markmiðum sem liggja að baki setningu 

ákvæðisins.231 Þrátt fyrir þennan sameiginlega vilja kom fram, í umsögnum um 

breytingatillöguna 2017 og í viðtölum sem höfundur tók fyrir ritgerð þessa, ólík sjónarmið um 

                                                 
231 Sérfræðingar, Deloitte, endurskoðunarsvið, viðtal við höfund (Reykjavík, 12. apríl 2018); Sérfræðingar 

ríkisskattstjóra, Ríkisskattstjóri, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2018); Sérfræðingar, skatta og lögfræðisvið, 

KPMG, viðtal við höfund (Reykjavík, 23. apríl 2018). 
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hvernig standa skuli að einföldun á regluverkinu. Segja má að grundvallarmunur sé á nálgun 

þessara tveggja afla í viðskiptalífinu.  

Sérfræðingar RSK telja að einfaldast sé að takmarka lagaheimildina við jöfnun innan 

rekstrarársins. Ekki megi þá nýta yfirfæranlegt tap samstæðunnar á milli ára. Sé búið að jafna 

sameiginlegt tap innan ársins geti félag nýtt uppsafnað tap sitt á móti eigin hagnaði. Yrði þessi 

tilhögun einnig til einföldunar nái samsköttun milli landa fram að ganga.232 Verður að telja að 

tilhögun þessi sé grundvallarbreyting á lagaákvæðinu eins og það stendur í dag. Með því að 

takmarka nýtingu taps milli félaga í samsköttun með þessum hætti verður ekki séð að tilgangi 

ákvæðisins sé náð. Rekstur félaga getur sveiflast milli ára og oft er það svo að félög skila tapi 

í nokkur ár áður en þau eru bær til að skila af sér tekjum. Verður að telja að löggjafinn þurfi að 

breyta núgildandi lagagrein eigi að fara þessa leið til einföldunar. Helstu rökin fyrir þessari 

breytingu eru þau að umfang eftirlits með yfirfæranlegu tapi sé þungt í vöfum og þurfi að gera 

það handvirkt fyrir hverja félagasamstæðu. Aðeins er einn dálkur í hverju skattframtali fyrir 

yfirfæranlegt tap í samsköttun sem stemma þarf fyrir alla samstæðuna í heild og er önnur 

upplýsingagjöf takmörkuð. Leiði það til þess að oft sé illframkvæmanlegt að greina hvort 

yfirfæranlegt tap sé gert upp með réttum hætti. 

Sérfræðingar í skattskilum telja svo róttækar breytingar ekki nauðsynlegar. Telja þeir að hægt 

sé að taka á þeim þáttum sem ríkisskattstjóri notar í rökstuðningi sínum með vægari aðgerðum 

og séu þær einnig í samræmi við tilgang og markmið núgildandi lagagreinar. Setja þyrfti 

fastmótaða aðferðafræði um færa skuli yfirfæranlegt tap samstæðunnar með reglugerð. Aðlaga 

skattframtöl að uppgjörum félagasamstæðu og með þeim hætti skylda félög til að auka 

upplýsingagjöf til skattyfirvalda. Töldu þeir eðlilegast að fara svokallaða blandaða leið sem 

fram kom í töflu 9 í kafla nr. 5.4.2.  

Höfundur tekur undir ofangreind sjónarmið sérfræðinga í skattskilum. Að setja þurfi í reglugerð 

skýrar leiðbeiningar um hvernig standa skuli að útdeilingu taps innan samstæðu. Sem og auka 

kröfur um upplýsingagjöf fyrirtækja við skattskil við samsköttun. Muni það stuðla að betri og 

markvissari skattskilum félagasamstæðu, auka fyrirsjáanleika og auðvelda eftirlit 

skattyfirvalda. 

Höfundur telur einnig ástæðu til að fara í heildar endurskoðun á ákvæði 55. gr. tskl um 

samsköttun. Skoða þurfi tilgang og markmið ákvæðins miðað við þróun í viðskiptalífinu og 

                                                 
232 Sérfræðingar ríkisskattstjóra, Ríkisskattstjóri, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2018). 
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vilja löggjafans. Ljóst er að ákvæðið heimilar skattspörun milli félaga í ólíkum rekstri ólíkt 

samruna. Ekki er gerð nein krafa um tengsl yfirfærða tapsins önnur en eignatengsl félaganna 

sjálfra. Telur höfundur einnig að skoða þurfi sérstaklega, í kjölfar úrskurðar yfirskattanefndar 

nr. 174/2015, hvort réttlætanlegt sé að félög geti gert kostnað sem áður hefur verið úrskurðaður 

ófrádráttarbær í rekstri félags, með ákveðnum tilfærslum, aftur að frádráttarbærum kostnaði. 

Telur höfundur að slíkar tilfærslur samræmist vart markmiði og tilgangi ákvæðisins við 

lögfestingu þess. 
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