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Leiðbeinandi ritgerðar var Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt í skattarétti 

viðskiptafræðideildar við Háskóla Íslands. Ég vil endilega þakka honum fyrir allan stuðninginn 

og hjálpina í þessu ferli. Ég vil einnig þakka kærasta mínum, Vilhjálmi Guðmundssyni, með 

veitta aðstoð og þolinmæði á meðan ferlinu stóð, Ernu Dagný Hjaltalín fyrir gagnlegar 

ábendingar varðandi ritgerðarefnið og Guðmundi Oddgeirssyni við yfirferð á lokasprettinum. 

Áhugi fyrir ritgerðarefninu kviknaði á námskeiðinu „Einstaklingsskattaréttur“ hjá 

Ásmundi og ég hafði mikinn áhuga um að skoða þetta svið nánar. Í kjölfari þess að vinna við 

bókhald fékk ég að kynnast þessu í daglegu lífi og hvernig er farið eftir lögum og reglum 

varðandi skattarétt einstaklinga og skyldum þeirra á vinnumarkaðnum. Þar að auki verður 

skoðað nánar ýmislegt um tiltækan frádrátt frá staðgreiðslu starfsmanna og 

atvinnurekstrartekna.  
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Útdráttur 

Staða launþega og verktaka á vinnumarkaðinum er ólík hvor annarri og því er mikilvægt að 

vita einkenni þeirra, hvorn fyrir sig. Það er mikill munur á milli þeirra hvað varðar réttindi og 

skyldur þeirra á vinnumarkaði svo sem mismunandi skattlagning sem fylgir því. Lög nr. 

90/2003 um tekjuskatt verða tekinn til nánari skoðunar til þess að komast að niðurstöðu 

varðandi skattlagningu launþega og verktaka og hver er munurinn þar á milli. Það sem 

einkennir launþega er að hann skrifar oftast undir ráðningarsamning og nýtur réttinda 

samkvæmt þeim kjarasamningi sem hann kveður um. Kjarasamningar eru gerðir milli 

stéttarfélaga og atvinnurekanda varðandi lágmarkslaun og kjör þeirra launamanna. Aftur á 

móti ef einstaklingur starfar sem verktaki missir hann stöðu sína sem launamaður og hefur 

því ekki sömu réttindi og launþegar hafa. Verktaki ber ótakmarkaða ábyrgð á verkum sínum 

og verður sjálfstætt starfandi einstaklingur og nýtur sömu réttindi og sá sem stundar 

sjálfstæðan atvinnurekstur.  
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1. Inngangur 

Þar sem vinnumarkaðurinn á Íslandi hefur stækkað gríðarlega mikið síðastliðin ár og mikil 

fjölbreytni hefur orðið í atvinnurekstri þá finnst mér athyglisvert að skoða réttindi og skyldur 

starfsmanna, bæði verktaka og launþega, og hvernig farið er með skattlagningu þeirra 

samkvæmt lögum og reglum. Markmið þessarar Bs-lokaritgerðar er að skilgreina réttindi og 

skyldur fyrir verktaka og launþega, skoða hvaða tekjur eru skattskyldar ásamt því hvaða 

mögulegir frádráttarliðir eru heimilaðir frá tekjuskattstofni starfsmanna. Auk þess hlunnindi 

starfsmanna sem telja má til frádráttar frá tekjuskattsstofni sem eru í gildi og eru unnin 

samkvæmt skattmati Ríkisskattstjóra árlega.  

Stundum eru menn ekki meðvitaðir um það sem þeir eiga rétt á og þekkingarleysi 

getur haft áhrif á jafnrétti starfsmanna. Sumir atvinnurekendur velja frekar verktaka eða 

sjálfstætt starfandi einstaklinga til þess að að sleppa við þá ábyrgð og skyldur gagnvart hinum 

opinbera og losna undan þeim skyldum sem fylgir kjarasamningum samkvæmt skilgreiningu 

hjá Alþýðusamband Íslands um launamenn og verktaka. Þess vegna verður farið nánar í 

réttindi og skyldur þeirra á vinnumarkaðnum í sitthvoru lagi fyrir sig. Þar sem að einstaklingar 

og atvinnufyrirtæki sæta ólíkri skattlagningu verður því skoðaðar skattskyldar tekjur hvoru 

tveggja sem hægt er nálgast í tekjuskattslögum nr. 90/2003 um tekjuskatt. Einnig verður farið 

í helstu frádráttarliði sem eru nákvæmlega skilgreindir í tekjuskattslögum af bæði 

einstaklingstekjum og atvinnurekstrartekjum.  

Ritgerðin er einfaldlega uppsett með umsögn um almennan vinnumarkað á Íslandi, 

hvernig staðan er í dag og þróun hans síðastliðin ár. Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

vinnumarkaðnum vegna fjölda ferðamanna og atvinnumöguleikum hefur fjölgað meðal 

annars vegna þess.  

Næst kemur kafli almennt um skattlagningu einstaklinga þar sem stuðst var við lög um 

tekjuskatt nr. 90/2003. Í lögum þessum eru skilgreindar tekjur þeirra sem sæta ólíkri 

skattlagningu hvort er það er vegna tekna þeirra sem launþega eða verktaka. Þar kemur fram 

hvaða aðilar eru skattskyldir á Íslandi og af hvaða tekjum ber skylda til að greiða tekjuskatt. 

Umfjöllunarefnið ætti að færa einstaklingum góða innsýn í hvert skatturinn fer sem greiddur 

er af tekjum þeirra og hver tilgangurinn er með þeim greiðslum. Hinsvegar verður skoðuð 

staðgreiðsla opinberra gjalda sem samanstendur af tekjuskatti og útsvari sem eru svo greidd 
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til ríkissjóðs og þess sveitarfélags sem einstaklingurinn tilheyrir í. Meðal annars verður kynntur 

persónuafsláttur sem er einhverskonar skattafsláttur og gefur einstaklingum kost á að minnka 

staðgreiðslustofn skattskyldra tekna.  

Fjórði kaflinn mun fjalla um launþega, inniheldur skyldur og stöðu þeirra á 

vinnumarkaðnum ásamt þeim launatekjum sem fengnar hafa verið fyrir tiltekin verk. Það fer 

stór hluti af tekjum einstaklinga í að greiða skatta svo það er gagnlegt að skoða þá heimiluðu 

frádráttarliði sem hægt er að draga frá skattskyldum tekjum. Þessir frádráttarliðir verða 

skoðaðir nánar og hægt er að nálgast þá í III. kafla tekjuskattslaga.  

Kaflinn um verktaka kemur þar á eftir og fjallar um skyldur og stöðu þeirra á 

vinnumarkaðnum ásamt nánari umfjöllun um sjálfstæðan atvinnurekstur til þess að bera 

saman eiginleika þeirra sem stunda eigin rekstur og þá sem starfa sem verktakar. Þar að auki 

verða nefndir þeir frádráttarliðir frá atvinnurekstrartekjum sem eru nákvæmlega skilgreindir 

i tekjuskattslögum 90/2003 og reglugerðinni 483/1994 um frádrátt frá tekjum af 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.  

Að lokum verður fjallað um þau helstu hlunnindi til einstaklinga sem hægt er að halda 

utan staðgreiðslu og gildir þar sérstakt matsverð sem er ákveðið samkvæmt hlunnindamati 

Ríkisskattstjóra ár hvert. Þessar greiðslur sem falla ekki undir staðgreiðslu eru skilgreindar 

nánar í reglugerðinni 591/1987 um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu og verður 

tekið það til umræðu í þessum kafla.  
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2. Vinnumarkaður 

2.1. Þróun vinnumarkaðar á Íslandi 

Ísland er þekkt fyrir lítið atvinnuleysi sem þýðir að það er mikil þátttaka í atvinnulífinu. Fjöldi 

starfandi einstaklinga hefur farið vaxandi síðan í efnahagshruninu 2008 og þar með talið mikil 

fjölgun unglinga á vinnumarkaði. Mikil þátttaka ungs fólks allt niður að 15 ára aldri hefur bæst 

inn í hópinn sem og mikill aukning á erlendu vinnuafli síðustu ára. Hér er um að ræða 

einstaklinga í hlutastörfum, í verktakavinnu og almenna launþega (Alþýðusamband Íslands, 

2018). Á 1. ársfjórðungi 2018 mældist atvinnuþátttakan 85,2% hér á Íslandi og er hún sú hæsta 

af öllum OECD ríkjunum samkvæmt heimildum frá OECD stofnuninni eins og má sjá á mynd 1 

(OECD, 2018). 

 

Mynd 1: Atvinnuþátttaka í OCED löndum á 1. ársfjórðungi 2018 

Efnahags og framfarastofnunin (OECD) er stofnun sem veitir aðildarríkjum 

sameiginlegan vettvang og upplýsingar um vinnuflæði á vinnumarkaði, meðal annars reynslu 

mismunandi aðildarríkjanna í efnahags-, félags-, og umhverfismálum. Auk þess er hægt að 

nálgast upplýsingar um hvernig sköttum er háttað, hver vinnutíminn er og um vinnudeilur 

ásamt mörgum öðrum þáttum sem tengjast daglegu lífi fólks. Þessi gögn eru nauðsynleg til 

þess að bera saman gæði og jafnréttisstöðu einstaklinga á vinnumarkaðinum í ólíkum löndum. 

Aðildarríkin eru 35 samtals, víða heims (Ívar Daði Þorvaldsson og Þorvarður Kjerulf 

Sigurjónsson. 2012).  
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Fjöldi starfandi einstaklinga hefur aukist með hverju ári samhliða batnandi efnahagi síðan árið 

2008 eins og sjá má á mynd 2. Hér má sjá fjölgun starfandi einstaklinga á hverjum ársfjórðungi 

frá árinu 2003 til ársins 2017. Mikil fjölgun átti sér stað árið 2016 en þá jókst fjöldi starfandi 

einstaklinga á vinnumarkaði um 8.400 ný starfandi einstaklinga frá því í byrjun árs. Svo árið 

2017 voru enn fleiri nýir starfandi einstaklingar á vinnumarkaði eins og má sjá á mynd 1 um 

þessar sveiflur milli ára (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

 

Mynd 2: Fjöldi starfandi einstaklinga árið 2003-2017.  

Á 1. ársfjórðungi 2018 samkvæmt nýjustum rannsóknum frá Hagstofu Íslands, voru að 

jafnaði um 200.200 einstaklinga á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaðnum en af þeim voru 

194.500 talin starfandi, aðrir voru annað hvort án vinnu eða í atvinnuleit (Hagstofa Íslands, 

2018). 

Vinnumarkaðurinn er mjög fjölbreyttur hér á landi og atvinnuþátttaka einstaklinga mikil 

eins og áður hefur komið fram. Vinnumarkaðurinn byggist á mörgum atvinnugreinum og sem 

dæmi má nefna landbúnað, sjávarútveg, iðnaðar-, verslunar- og þjónustugreinar. Hér á Íslandi 

hefur ferðaþjónustan vaxið gríðarlega mikið síðustu ár og fjölgun ferðamanna hefur aukið 

eftirspurn eftir starfsfólki við þjónustu og í verslunarstörfum. Auk þess hefur verið mikil 

húsnæðiseftirspurn sem leiddi til fjölgunar starfa í byggingariðnaði. Þar sem að 

ferðamannastraumurinn hefur aukið atvinnumöguleika í þjónustustörfum og byggingariðnaði 

hefur það haft áhrif á aðflutning erlends vinnuafls hingað til landsins í miklu meiri mæli en 

nokkru sinni fyrr. Þannig hefur aukning á erlendu vinnuafli leitt til aukningar á starfsmönnum 

í tímabundinni vinnu eða verktakavinnu (Alþýðusamband Íslands, 2018). Áhugavert er að 

skoða skattlagningu einstaklinga og greina þær skattskyldu tekjur sem fengnar eru fyrir þeirra 

vinnu. 
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3. Skattlagning 

Einstaklingur verður skattskyldur við 16 ára aldur og ber honum skylda til að greiða skatt af 

öllum launum sínum. Skattur sem lagður er á tekjuskattsstofn lögaðila ákvarðast af tekjum 

með tilliti þeim frádrætti sem heimilað er samkvæmt lögum. Tekjuskattur af launum 

einstaklinga utan rekstrar rennur annarsvegar til ríkisins og hinsvegar til sveitarfélags sem 

viðkomandi er búsetur í, sá skattur kallast útsvar (Ríkisskattstjóri, e.d. (g)). Þessi aðferð 

skattlagningar einstaklinga er sú leið ríkisins að afla sér tekna til þess að halda uppi hinu 

opinbera kerfi og á að færa einstaklingum svokallaða opinbera þjónustu og tryggja aðgang að 

þeim gæðum sem eru nauðsynleg fyrir okkur öll (Páll Skúlason, 2012). Dæmi um þessa 

þjónustu er heilbrigðiskerfi, sem tryggir einstaklingum heilbrigðisþjónustu, auk annarra þátta 

svo sem aðgengi að skólum, löggæslu, samgöngum, vegagerð, búsetuöryggi og mörgu fleiru 

sem stendur okkur öllum til boða. Tilgangurinn er að byggja upp traust og gott samfélag. 

Samkvæmt ákvæði 1. tölul. 1. gr. TSL er öllum einstaklingum sem búsettir eru hér á 

landi skyldugir til að greiða skatt af öllum þeim launum sem þeir vinna sér inn. Lögin taka gildi 

til skattskyldu manna ef þeir hafa dvalið hér lengur en 183 daga samfellt á sama almanaksári, 

þar með talin þeirra fjarvera til útlanda vegna orlofs eða þess háttar. 

Nánar er farið út í skattskyldar tekjur manna og þær skilgreindar í II. kafla 7. gr. TSL. 

Þessar tekjur skiptast í þrjá flokka sem eru A, B og C tekjur. Í A lið 7. gr. TSL eru A tekjur 

skilgreindar. A tekjur eru fengin laun fyrir vinnu svo sem starfslaun, biðlaun, stjórnarlaun, 

nefndarlaun, eftirlaun og lífeyrir. Auk þess telst til skattskyldra tekna fengin fríðindi og 

hlunnindi frá atvinnurekanda svo sem fæði, fatnaður, verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, 

dagpeningar og aðrar starfstengdar greiðslur fyrir starfsmenn nema um þau gildi sérstakt 

matsverð samkvæmt skattmati Ríkisskattstjóra. Dæmi um hlunnindi sem telst ekki til 

skattskyldra tekna er ef atvinnurekandi rekur hópferðabifreið til þess að koma starfsmönnum 

sínum til og frá vinnu, er það kallað hlunnindi til starfsmanna sbr. 1. tl. A liðar 7. gr. TSL en 

telst þó ekki til skattskyldra tekna, sá kostnaður tilheyrir atvinnurekandanum. Einnig eru fleiri 

hlunnindi og styrkir til starfsmanna sem teljast ekki til skattskyldra tekna samkvæmt lögum og 

reglugerðum sem eru uppfærð af Ríkisskattstjóra ár hvert, farið verður nánar í það síðar í 

ritgerðinni. Til skattskyldra tekna teljast einnig skaðabætur og vátryggingafé vegna slyss, 

atvinnumissis eða atvinnutaps ásamt tryggingabótum og ýmsum styrkjum sbr. 2. tölul. A 
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liðarins. Vinningar í happdrætti eða keppni og önnur verðlaun hvort sem þau er fengin í 

peningagreiðslum eða öðrum verðmætum telja til skattskyldra tekna. Undanskildar eru þó 

tækifærisgjafir sem eru ekki hærri en almennt gerist um slíkar gjafir ásamt verðlitlum 

vinningum í allskonum keppnum eða happdrætti sbr. 4. tölul. A liðar. Tekjur sem eru fengnar 

úr atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi eru flokkaðar sem B tekjur og kallast 

atvinnurekstrartekjur. B tekjur eru einnig taldar sem skattskyldar tekjur sbr. B liðar 7. gr. TSL. 

Allar þær tekjur svo sem endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, atvinnurekstrarstyrkir, 

umboðslaun, þóknanir og hverskonar tekjur sem eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi teljast til skattskyldra tekna. Tekjur sem eru skilgreindar í C lið 7. gr. TSL eru þær 

tekjur sem kallast fjármagnstekjur og eru tekjur af eignum einstaklinga. Hagnaður af sölu 

eigna, leigutekjur af fasteignum eða hverskonar lausafé sem og tekjur af arði flokkast meðal 

annars undir fjármagnstekjur og tilheyra skattskyldu tekna.  

Einstaklingsskattalagning er öðruvísi en skattlagning þeirra sem stunda sjálfstæðan 

atvinnurekstur þar sem einstaklingar greiða brúttóskatt af tekjum sínum en þeir sem stunda 

sjálfstæðan atvinnurekstur greiða nettóskatt. Ástæða fyrir því er að frádráttur frá 

einstaklingstekjum sem tilgreindar eru í A-lið 7. gr. TSL er mjög takmarkaður þar sem hann 

samanstendur af endurgreiðslum á útlögðum kostnaði svo sem dagpeningum, 

ökutækjastyrkjum eða öðru tilfallandi kostnaði sem hefur verið útlagður fyrir ferðum á vegum 

atvinnurekandans. Þessir frádráttarliðir verða tilgreindir nánar í næsta kafla um launþega 

undir frádráttarliðir frá einstaklingstekjum. Með því að draga þessa frádráttarliði frá 

einstaklingstekjum fáum við skattstofn sem er svo greiddur skattur af. Þegar skoðað er nánar 

þá sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur er þeim heimilt að draga frá heildartekjum sínum, 

það sem er tilgreint í B-lið 7. gr. TSL, þau heildargjöld sem útlögð hafa verið til öflunar tekna í 

atvinnurekstrinum. Þannig er því fundinn skattstofn eða hagnaður í atvinnurekstrinum og er 

greiddur skattur af þeim stofni.  

3.1. Staðgreiðsla 

Öllum launagreiðendum ber skylda að draga staðgreiðslu opinberra gjalda frá öllum þeim 

staðgreiðsluskyldum tekjum launþega og skila inn til ríkissjóðs. Staðgreiðsla opinbera gjalda 

samanstendur af tekjuskatti og útsvari þar sem að tekjuskattur rennur til ríkissjóðs og útsvar 

til viðkomandi sveitarfélags. Með sama hætti á að draga staðgreiðslu frá reiknuðu endurgjaldi 
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frá þeim sem starfa við eigin avinnurekstur. Hér er um að ræða fyrirframgreiðslur uppí 

álagningu opinberra gjalda samkvæmt framtalsskilum einstaklinga (Ríkisskattstjóri, e.d.(c)). 

Til að reikna staðgreiðslu manna er stuðst við tvö skattþrep sem eru í gildi núna árið 

2018 og fara þau eftir því hversu háar tekjur menn hafa í hverjum mánuði. Þar að segja 

einstaklingar sem hafa minna en 893.713 kr. í tekjur á mánuði borga 22,50% í tekjuskatt og 

þar að auki 14,44% meðalútsvar því er skattprósentan samanlögð 36,94% af fengnum tekjum. 

Hinsvegar ef einstaklingur er með tekjur hærri en 893.713 kr. á mánuði greiðir hann 31,80% í 

tekjuskatt þar að auki 14,44% meðalútsvar því er skattprósentan samanlögð 46,24% af 

fengum tekjum. Tafla 1 sýnir skattþrepin tvö og þær fjárhæðir sem staðgreiðsla verður 

reiknuð af (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

Tafla 1: Reiknuð staðgreiðsla sem er í gildi árið 2018. 

Reiknuð staðgreiðsla 2018 Tekjur á mánuði:  
0 - 893.713 kr  

Tekjur á mánuði: 
>893.713 kr.  

Skattþrep Þrep 1 Þrep 2 

Tekjuskattsprósenta 22,50% 31,80% 

Meðalútsvar 14,44% 14,44% 

Staðgreiðsluhlutfall 36,94% 46,24% 

 

Til þess að finna út staðgreiðslustofn sem draga á frá opinber gjöld eru frádráttarliðir 

dregnir frá staðgreiðsluskyldum launum líkt og heimilt er samkvæmt lögum. Það sem telst til 

staðgreiðsluskyldra launa eru öll fengin laun eða endurgjald fyrir vinnu, svo sem og hlunnindi, 

ferðapeningar, ökutækjastyrkir, flutningspeningar, dagpeningar og aðrar starfstengdar 

greiðslur sem eru fengin vegna starfa sinna. Heimilað er draga frá ákveðinn kostnað af tekjum 

starfsmanna sem er í samræmi við matsreglur Ríkisskattstjóra eða skattmati sem er gefið er 

út á hverju ári. Þessi frádráttur frá launum er meðal annars lífeyrissjóðs iðgjald, frádráttur á 

móti ökutækjastyrk og dagpeningum eða samskonar endurgreiðslum á því sem hefur verið 

útlagt vegna ferða- og dvalarkostnað á vegum vinnuveitandans. Að auki eru aðrar greiðslur 

sem er heimilt er að halda utan staðgreiðslu samkvæmt lögum (Ríkisskattstjóri, e.d.(c)). Nánar 

verður farið í þá helstu frádráttarliði í öðrum kafla. 
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3.2. Persónuafsláttur 

Skattgreiðsla getur haft mikil áhrif á hvað stendur eftir af launum launþegans til framfærslu 

en persónuafsláttur kemur þar á móti til lækkunar á skattgreiðslunni. Öllum einstaklingum 

eru veitt skattkort við 16 ára aldur sem gefur kost á persónuafslætti í hverjum mánuði sem er 

föst fjárhæð, skattafsláttur sem dregst frá skattgreiðslum launþega. Persónuafsláttur er 

52.895 kr. á mánuði árið 2018 og er í heildina 634.740 kr. fyrir heilt ár. Þessum persónuafslætti 

má því deila milli mánuði og reyna fullnýta hann á einu ári þar sem hann fellur niður við upphaf 

nýs árs. Einstaklingar í sambúð eða hjónabandi geta samnýtt persónuafslátt hvors annars ef 

annar aðilinn er ekki með neinar tekjur á því ári. Atvinnurekandi biður oftast um stöðu 

persónuafsláttar við upphaf starfs svo hægt sé að fullnýta hann eftir því sem á við. Stöðu 

persónuafsláttar er hægt að nálgast á heimasíðu Ríkisskattstjóra til þess að sjá hver er staðan 

er í hverju mánuði fyrir sig og hvort er hann fullnýttur eða ekki (Ríkisskattstjóri, 2018 (a)). 
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4. Launþegi 

Launþegi er sá einstaklingur sem fær einhverskonar endurgjald fyrir framkvæmda vinnu. 

Samkvæmt 75. gr stjórnarskrárinnar er okkur sem einstaklingum frjálst að velja þá atvinnu 

sem við kjósum og vinna við þau störf sem við höfum gaman af og erum góð í. Við sem 

einstaklingar ákveðum sjálf hvort við vinnum fyrir aðra eða látum hugmyndaraflið taka stjórn 

með nýjum hugmyndum og nýjum störfum með sjálfstæðum atvinnurekstri. Svo að í þessum 

kafla verður farið nánar í það hvað er að vera almennur launþegi, réttarstaða þeirra og skyldur 

á vinnumarkaði á Íslandi.  

Almennir launþegar eru þeir einstaklingar sem ráðinn er til vinnu hjá öðrum aðila og 

vinnur fyrir ákveðnu endurgjaldi undir ábyrgð og stjórn hans. Launþegi skrifar undir 

ráðningarsamning hjá öðrum aðila (atvinnurekanda) og þeim ber skylda til að fara eftir lögum 

og reglum eftir því sem ráðningarsamningurinn segir til um. Í þessum ráðningarsamningi er 

tilgreindur kjarasamningur milli atvinnurekandans og stéttarfélags varðandi réttindi launþega 

um laun og kjör þeirra á almennum vinnumarkaði. Þar er kveðið á um þau lágmarkskjör sem 

almennir launþegar fá greidd fyrir tiltekin störf, lengd vinnutíma, um dagvinnu- og 

yfirvinnulaun og hvað varðar matar og kaffitíma. Einstaklingum, fastráðnum, ber svo skylda 

til að mæta til vinnu og vinna að þeim verkefnum sem hann hefur ráðið sig til samkvæmt 

ráðningarsamningi og gildandi kjarasamningi starfsgreinarinnar. Aftur á móti ber starfsmanni 

skylda að vera áræðanlegur starfskraftur, vera góð liðsheild fyrir fyrirtækið og koma vel fram 

við samstarfsaðila sína (Alþýðusamband Íslands, e.d.(a)).  

Það að vera almennur launþegi er mikill kostur og því fylgja mikil réttindi samkvæmt 

lögum sem gilda um vinnumarkaðinn. Almennum launþegum eru veitt föst laun samkvæmt 

kjarasamningi eftir reynslu þeirra og menntun sem þeir hafa aflar sér á lífsleiðinni. Þeir njóta 

verndar og þjónustu verkalýðsfélaga, eiga rétt á launuðum frídögum og veikindadögum, eiga 

rétt á orlofi, desember- og orlofsuppbót, þar að auki hafa þeir rétt á slysatryggingum ásamt 

styrkjum frá stéttarfélögum (Alþýðusamband Íslands, e.d.(a)). Almennir launþegar eiga 

vissulega rétt á uppsagnafresti og lengd hans ræðst eftir því hversu lengi einstaklingurinn 

hefur unnið hjá sama vinnuveitanda. Þegar launþegi ræður sig í stjórnunarstöðu er algengt að 

semja sérstaklega um uppsagnarfrest sem er þá sér tilgreindur í ráðningarsamningi. Að 

öðruleiti tekur uppsagnarfrestur mið af viðkomandi kjarasamningi. Uppsagnarfresturinn getur 
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verið misjafn eftir kjarasamningum og því er ráðlagt að kynna sér þau mál betur þegar 

samningurinn er gerður (Alþýðusamband Íslands, e.d.(b)). 

Þar sem atvinnurekandinn ber ábyrgð á flest öllu sem fer fram í starfi einstaklings er 

mikilvægt fyrir atvinnurekandann að sýna aðgát svo valinn sé hæfur einstaklingur í tiltekið 

starf. Starfsmaðurinn þarf að vera hæfur í því starfi sem leitað er að og því er gerður 

ráðningarsamningur sem staðfesting á því svo hægt sé að fylgja eftir þeim lögum og reglum 

og þeim skyldum sem uppfylla þarf í starfið. Atvinnurekandinn útvegar bæði vinnuaðstöðu og 

verkfæri svo launþegi geti sinnt vinnu sinni og er ábyrgur fyrir því að öll verk séu kláruð. Hann 

ber einnig ábyrgð á því tjóni sem getur átt sér stað af vinnu starfsmanna sinna. 

Atvinnurekanda ber skylda til að standa skil á öllum opinberum gjöldum ásamt iðgjöldum til 

lífeyrissjóða og gjöldum til stéttarfélaga (Alþýðusamband Íslands. (e.d.(a)). 

4.1. Launatekjur 

Starfsmaður sem er í starfi á skilið að fá vinnulaun fyrir hverskonar vinnu sama hvort hann 

vinnur fyrir annan aðila eða starfar við eigin rekstur. Til launatekna teljast öll þau laun, þóknun 

eða hlunnindi þar með talið reiknað endurgjald vegna vinnu við eigin rekstur sem eru fengin 

vegna starfa sinna. Allar þessar launatekjur teljast til skattskyldra tekna samkvæmt 

tekjuskattslögum. Til vinnulauna má telja allar þær tegundir launa eða þóknana sem 

starfsmaðurinn fær. Svo dæmi sé tekið biðlaun, nefndarlaun, stjórnarlaun, ákvæðislaun, 

launabætur, staðaruppbót, orlofsfé og fæðispeningar. Enn fremur eru verkfærapeningar eða 

verkfæragjald, fatapeningar og flutningspeningar, svo að auki þær greiðslur sem eru vegna 

fargjalda milli heimilis og vinnustaðar (Ríkisskattstjóri, e.d.(a)). 

Í 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL eru taldar upp ýmsar greiðslur vegna vinnu eða þjónustu af 

ýmsu tagi sem telja má til launa starfsmanna sem innt er af hendi fyrir annan aðila. Þessar 

greiðslur geta verið greiddar hvort sem það eru í peningagreiðslum, fríðindum eða 

hlunnindum til starfsmanna eða sambærilegum starfstengdum greiðslum. Auk þess eru 

eftirlaun og lífeyrir, húsnæði, fæði, fatnaður, verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, 

flutningspeningar, risnufé og aðrar tilkomnar greiðslur sem tengjast einstaklings starfi. 
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4.2. Frádráttarliðir frá einstaklingstekjum 

Svo er vert að skoða þá fáu frádráttarliði frá tekjum sem eru skilgreindir nánar í III. kafla 

tekjuskattslaga. Þar er sérstaklega tekið fram hver frádráttur er frá skattskyldum tekjum sem 

er í gildi samkvæmt lögum. Sá frádráttur getur verið mismunandi eftir því hvort það er tekið 

frá þeim tekjum eða endurgjaldi sem eru skilgreindar í 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL eða hvort það 

er tekið frá þeim tekjum manna sem eru fengin í atvinnurekstri eða sjálfstæðri vinnu.  

Frádráttur manna frá tekjum utan atvinnurekstrar eru að finna í 30. gr. tekjuskattslaga. 

Það er nauðsynlegt að kynna sér þessi lög varðandi frádrátt til þess að vera klár á því þegar 

gerð eru framtalskil. Fyrir almenna launþega er heimilt að draga frá skattskyldum tekjum 

útgjöld eða endurgreiðslur frá atvinnurekanda, að vissum hámarki, eins og mótteknar 

greiðslur vegna ökutækjastyrks eða dagpeninga sem sannað er að hefur verið útlagt vegna 

ferða- og dvalarkostnaðar á vegum vinnuveitanda. Vegna þessa þarf að skila inn fylgiskjölum 

með skattframtali þegar verið er að skrá allt sem manni hefur hlotnast á síðastliðnu ári. Svo 

að megi færa inn þennan frádrátt þarf að uppfylla nokkur skilyrði þar sem sýnd er 

einhverskonar staðfesting um þær greiðslur sem almenni launþeginn hefur fengið frá 

atvinnurekanda sínum. Þessar upplýsingar þurfa að liggja fyrir í bókhaldinu hjá báðum aðilum 

sem staðfesting á þeim greiðslum.  

Heimilaður frádráttur frá tekjum, sem skilgreindur eru í 4. tölul. A-liðar 7. gr. TSL og er 

undanskildur skatti, er eins og tækifærisgjafir þar sem verðmæti þess er ekki hærra en 

almennt gengur og gerist um samskonar gjafir. Auk verðlitlir vinningar í happdrættum og 

keppnum sem hafa fengið leyfi frá því ráðuneyti sem sérð um þau mál og þarf að fullnægja 

því skilyrði að allur fenginn ágóði renni til menningarmála, mannúðarmála eða kirkjulegrar 

starfsemi. Heimilaður frádráttur frá skattskyldum tekjum er að auki iðgjöld í lífeyrissjóð að 

hámarki 4% samkvæmt 4. mgr. 30 gr. TSL. Einnig er hægt að draga svokölluð hlunnindi og 

styrki frá staðgreiðslustofni sem eru undanþegin skatti, skoðuð verða nánar helstu hlunnindi 

og styrkir síðar í ritgerðinni.   
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5. Verktaki  

Staða verktaka er allt önnur en almennra launþega þar sem þeir bera sjálfir ábyrgð á verkum 

sínum og hafa ekki fastráðandi vinnustöðu með ráðningarsamningi. Það er oftast gerður 

verksamningur milli atvinnurekanda þar sem annar aðili tekur að sér vinnu fyrir hinn aðilann 

gegn endurgjaldi. Sá maður sem er verktaki missir réttarstöðu sína sem launamaður og hefur 

því ekki sömu réttindi og almennur launþegi. Verktakar þurfa sjálfir að standa skil á opinberum 

gjöldum til ríkisins til þess að öðlast meiri réttindi líkt og launþegar hafa (Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna, e.d.).  

Réttindi verktaka er nánast þau sömu og þeirra sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur. 

Það er oftast ákveðið fyrirfram hvað þarf að framkvæma og þeir sjálfir semja um laun við 

atvinnurekandann sinn. Tímakaup verktaka er því oftast hærra en almennra launþega þar sem 

þeir nota sín eigin verkfæri og gert er ráð fyrir að þeir sjái sjálfir um kaup á ýmsum tryggingum 

eins og slysa og sjúkratryggingum. Þar að auki þurfa þeir sjálfir að standa skil á iðgjöldum í 

lífeyrissjóð og stéttarfélaga til að öðlast sem mest réttindi líkt og launþegar hafa 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.(a)).  

Að vera verktaki fylgir ákveðið frelsi að því leiti hvernig vinnutíminn er skipulagður og 

getur það því hentað mörgum. Þeir einstaklingar eru ekki í reglubundinni vinnu heldur er 

samið um vinnutíma við atvinnurekandann. Aftur á móti hafa þeir ekki rétt á launuðum 

frídögum ef þess er þörf og vinna sér ekki inn orlof eins og almennir launþegar gera. Þeir eiga 

heldur ekki rétt á orlofs- eða desemberuppbót né borgaðan uppsagnarfrest þegar þeir ljúka 

störfum sínum (Félag vélstjóra og málmtæknimanna, e.d.). Þar sem staða og skyldur verktaka 

er lík og þeirra sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur þá er tilvalið að kynna sér 

atvinnurekstur nánar og hvað fylgir honum í heild sinni.  

5.1. Atvinnurekstur 

Hugtakið atvinnurekstur kallast það þegar rekin er atvinna og stunduð er af sérstökum 

lögaðilum eða af einum eða fleiri launþegum. Oftast er atvinnurekstur kallaður sjálfstæð 

starfsemi til þess að undistrika það að þeir tilheyra ekki hópi launþega. Einstaklingsrekstur eða 

einstaklingsatvinnurekandi er einnig notað um sjálfstæða starfsemi til þess að aðgreina hana 

frá félagarekstri sem lögaðilar stunda. Svo að orðið atvinnufyrirtæki almennt rekur bæði til 
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einstaklingsrekstrar og félagarekstrar. Atvinnurekstrarhugtakið er almennt skilgreint sem 

sjálfstæð starfsemi sem er stunduð með reglubundnum hætti, í nokkru umfangi og ekki í 

skamman tíma með tilgangi að skila hagnað í rekstrinum. Svo að starfsemi geti talist sem 

atvinnurekstur verður hún að uppfylla eftirfarandi þrjú skilyrði:  

Ø Hún verður að vera sjálfstæð, 

Ø stunduð reglulega með vissu umfangi í ekki mjög skammann tíma og  

Ø hafa þann efnahagslega tilgang að skila hagnaði. 

Ef starfsemi uppfyllir ekki þessi þrjú skilyrði getur verið erfitt að greina á milli hvort 

einstaklingur er sjálfstætt starfandi verktaki eða launþegi (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, 

bls. 22-24).  

Einstaklingar sem stunda við eigin rekstur eða sjálfstæða starfsemi ber skylda að reikna 

sér endurgjald fyrir tiltekin verk samkvæmt 1. mg. 7. gr. TSL. Allar tekjur sem fengnar eru af 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi eru kallaðar atvinnurekstrartekjur. Þessar tekjur 

tilheyra sama tekjuskattstofni sem eru tilgreindar í B lið 7. gr. TSL. Þar með talið endurgjaldið 

fyrir selda vöru eða þjónustu, umboðslaun og þóknanir til lykilstarfsmanna, 

atvinnurekstarstyrkir og aðrar tekjur sem tengjast atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. 

Einnig er mikilvægt að átta sig á því að atvinnufyrirtæki og einstaklingar eru ekki skattlagðir 

eins að því leiti að þeir sem stunda atvinnurekstur greiða nettóskatt af tekjum sínum en 

einstaklingar greiða brúttóskatt (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 2003, bls. 23). 

5.2. Reiknað endurgjald 

Þeir sem starfa við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eiga að reikna sér sjálfir 

endurgjald fyrir tiltekna vinnu. Samkvæmt 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL er skýrt tekið fram 

að fjárhæð reiknaðs endurgjalds á ekki að vera lægra fyrir vinnu í fyrirtækinu sínu en þeir 

myndu fá frá óskyldum aðila. Þetta á bæði við um þá sem stunda atvinnustarfsemi á eigin 

kennitölu eða þá sem starfa við atvinnustarfsemi sem er rekin í sameign með öðrum. Frá 

reiknuðu endurgjaldi ber skylda að reikna staðgreiðslu opinberra gjalda á sama hátt og 

reiknað er frá launum almennra launþega, þar að auki þarf að greiða tryggingagjald og iðgjald 

í lífeyrissjóð. Árlega eru birtar viðmiðunarreglur varðandi reiknað endurgjald frá 
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Ríkisskattstjóra sem skipt er eftir starfaflokkum A-H og eru lágmarksfjárhæðir sem taka mið 

af almennum taxtalaunum einstaklinga (Ríkisskattstjóri, e.d.(b)) 

5.3. Frádráttarliðir frá atvinnurekstrartekjum 

Frádráttur frá þeim tekjum sem stafa af sjálfstæðri starfsemi eða atvinnurekstri er nánar 

skilgreindur í 31. gr. TSL. Samkvæmt þeim lögum er heimilt að draga frá rekstrarkostnað og 

sambærileg gjöld sem hefur þurft að leggja fyrir á liðnu ári til þess að afla tekna. Þar eru meðal 

annars vextir af skuldum, iðgjöld sem afla starfsmönnum lífeyrisréttinda og niðurfærslur eigna 

og það sem er varið sá kostnaði til tryggingar og viðhalds á þeim eignum sem bera arð í 

rekstrinum sbr. 1. tl. 31. gr. TSL. Til frádráttar teljast einnig einstakar gjafir og framlög til 

góðgerðamála eins og til dæmis til kirkjufélaga eða menningarmála og þess háttar samkvæmt 

því sem fjármálaráðherra ákveður hverju ári fyrir sig og hvaða stofnanir tilheyrir þessum 

tölulið.  

Meira má finna í reglugerðinni 483/1994 varðandi frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri 

eða sjálfstæðri starfsemi. Þar má sjá að rekstrarkostnaður er heimilaður til frádráttar ef 

honum hefur verið útlagt til þess að afla teknanna í rekstrinum á því ári. Það sem telst til 

rekstrarkostnaðar er launakostnaður starfsmanna til öflunar tekna í atvinnurekstrinum. Þessi 

kostnaður getur endurspeglast hvort sem hann hefur verið greiddur út sem reiðufé, í 

hlunnindum eða með öðrum hætti. Til rekstrarkostnaðar má telja endurgjald sem maður á að 

reikna sér við eigin atvinnurekstur eða í sjálfstæðri starfsemi til öflunar tekna í þeim rekstri 

skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL. Ef laun eru greidd í hlunnindum svo sem síma, fatnaði, 

húsnæði eða fæðu má gjarnan draga þá fjárhæð frá sem nemur kostnaðarverði hans. Gjafir 

til starfsmanna teljast ekki til rekstrarkostnaðar nema þær væru vegna launa eða endurgjalds 

fyrir einhverskonar vinnu. Til rekstrarkostnaðar má telja kostnað vegna starfsmannasamkoma 

til dæmis vegna jólagleði eða árshátíðar eða aðrar starfsmannaskemmtanir þar sem 

kostnaður sé hæfilegur miðað við einstök tilefni á komandi ári. Kostnaður vegna kaffiveitinga 

á vinnutíma og kostnaður vegna námskeiða fyrir starfsmenn sem tengist starfi þeirra telst 

einnig til rekstrarkostnaðar. Iðgjöld í lífeyrissjóð og sambærilegar greiðslur vegna starfsmanna 

sem gilda samkvæmt lögum eða kjarasamningum má líka telja til rekstrarkostnaðar. Þessir 

frádráttarliðir eru nákvæmlega skilgreindir í reglugerðinni 483/1994 um frádrátt frá tekjum af 
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atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Annað sem telst til rekstrarkostnaðar og heimilt er til 

frádráttar er til dæmis: 

Ø Efniskostnaður eða kostnaður til að ljúka þeim verkum sem eru sett fyrir starfið 

Ø Kostnaður vegna fatnaðar sem er sérstaklega merktur starfseminni og öryggis- eða 

hlífðarfatnaður.  

Ø Samgöngustyrkur til þess að ferðast á milli heimilis og vinnustaðar, hvort sem það 

eru fyrir strætóferðir eða hjólreiðakostnað þó ekki hærri en 90.000 kr fyrir heilt ár.  

Ø Heilsustyrkur allt að 55.000 kr á starfsmann líkt og hjá almennum launþegum.  

Ø Rekstrarkostnaður og viðhald ökutækis sem notað var vegna reksturs (Skatt.is, 

2017). 
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6. Hlunnindi 

Öll fríðindi, hlunnindi og laun sem eru fengin frá atvinnurekanda til eigin einkaþarfa teljast til 

launa nema um þau gildi sérstakt matsverð samkvæmt skattmati Ríkisskattstjóra. Sama er 

hvort þessar greiðslur eru greiddar út í peningum, fatnaði eða einhvers konar fríðindum svo 

sem gjöfum ef verðmætið er ekki hærra en almennt gerist um tækifærisgjafir. Ef hlunnindi til 

starfsmanna fer yfir þessi mörk sem sett eru af Ríkisskattstjóra skal telja mismuninn til tekna 

(Ríkisskattstjóri, e.d. (d)). 

Hlunnindi til starfsmanna telst þó ekki öll til skattskyldra tekna. Í reglugerð nr. 591/1987 

um laun, greiðslur og hlunnindi utan staðgreiðslu má nálgast nákvæmlega þær greiðslur sem 

heimilt er að halda utan staðgreiðslu. Svo dæmi sé nefnt um þær greiðslur sem falla ekki undir 

staðgreiðslu eru ökutækjastyrkir, dagpeningar, ferðapeningar og sambærilegur ferða- og 

dvalarkostnaður og þurfa þær að uppfylla ákveðin skilyrði svo þær teljast ekki til tekna. 

Samkvæmt reglugerðinni falla fengnar atvinnuleysis tryggingabætur, slysa- og 

sjúkradagpeningar frá Tryggingastofnun ríkisins ekki undir staðgreiðslu. Sama gildir um 

framfærslustyrki frá sveitarfélögum og einkennisfatnaður sem launagreiðandi lætur 

starfsmenn sína fá til afnota við störf sín.  

6.1. Hlunninda mat 

Ríkisskattstjóri gefur út reglur á hverju ári um skattmat hlunninda og öðrum frádrætti frá 

tekjum manna sem metin eru til verðs samkvæmt 118. gr. í lögum um tekjuskatt. Breytingar 

um þessar reglur eru auglýstar í upphafi hvers árs og eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda sem 

gilda fyrir viðkomandi tekju ár. Skattmatið tilheyrir öllum þeim sem njóta hlunninda eða 

annarra gæða óháð starfssambandi milli þess sem lætur hlunnindi af sér eða þess sem nýtur 

þess. Þegar hlunnindin eru metin til tekna þarf að meta þau á gangvirði eða markaðsverði 

þeirra nema eigi á við um sérstakt skattmatsverð sem ákvarðað er í reglunum. Í skattmatinu 

er einnig tekið fram hvað skuli ekki telja til tekna hjá launamanni eins og til dæmis 

kaffiveitingar á starfsstöðinni, þátttaka á námskeiðum sem tengist beint viðkomandi starfi eða 

kostnaði vegna ýmissa viðburða sem öllum starfsmönnum standa til boða (Ríkisskattstjóri, 

2018. (b)). 
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6.2. Ýmis starfstengd hlunnindi  

Hlunnindi og fríðindi til starfsmanna eins og árshátíð og starfsmannaferðir líkt og haustferðir 

eða sambærilegar samkomur teljast ekki til tekna. Þessir viðburðir eiga að standa öllum til 

boða svo að þessi hlunnindi verða ekki talin til tekna og árlegur kostnaður má ekki vera hærri 

en 130.000 kr. á hvern starfsmann. Ef það er farið yfir þessa fjárhæð telst mismunurinn til 

tekna starfsmannsins og eru því skattskyldar (Ríkisskattstjóri, 2018. (b)). Í framhaldinu eru svo 

taldir þeir styrkir sem hægt er að nálgast frá vinnuveitanda eða stéttarfélögum.  

Heilsuræktarstyrkur - Starfsmenn geta átt rétt á að fá heilsuræktarstyrk frá annað 

hvort launagreiðanda sínum eða frá því stéttarfélagi sem hann greiðir í. Fjárhæð styrksins má 

ekki vera hærri en 55.000 kr. á ári og starfsmaðurinn þarf að leggja fram reikninga vegna 

greiðslu þess. En geta má þess að fjárhæð styrksins getur verið mismunandi eftir 

stéttarfélögum (Ríkisskattstjóri, 2018. (b)). 

Námskeiðsstyrkir - Starfsmönnum stendur til boða að sækja um námskeið eða 

endurmenntun með því skilyrði að það námskeið tengist viðkomandi starfi launþega svo 

heimilt sé að færa þann kostnað á móti styrknum. Ef námskeið er ekki tengt starfi launþega 

er sá frádráttur óheimill (Ríkisskattstjóri, 2018. (b)). 

Samgöngustyrkur - Starfsmönnum er færður styrkur vegna ferða milli heimilis og 

vinnustaðar eða vegna ferða í þágu atvinnurekandans ef starfsmaðurinn nýtir 

almenningssamgöngur að hámarki 7.500 kr. á mánuði. Sá styrkur telst ekki til tekna launþega 

svo lengi sem kostnaður fer ekki yfir skilgreind mörk (Ríkisskattstjóri, 2018. (b)). 

Fatnaður - Telja skal fatnað til tekna sem er látinn er til starfsmannsins á kostnaðarverði 

nema um sé að ræða um einkennisfatnað sem ætlaður er til notkunar við viðkomandi starf. 

Sá fatnaður á að vera merktur launagreiðanda eða er einungis nýttur vegna starfa í þágu hans 

(Ríkisskattstjóri, 2018. (b)). 
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6.3. Dagpeningar 

Dagpeningagreiðslur eru til þess að mæta þeim útgjöldum sem starfsmaður verður fyrir á 

ferðalagi fyrir hönd fyrirtækis sem hann starfar hjá og er utan venjulegs vinnustaðar eða hann 

hefur þurft að vera fjarverandi heimili sínu í einhvern tíma. Almennt eru dagpeningar greiddir 

til starfsmanna vegna ferðar þeirra á vegum vinnuveitandans til þess að standa undir gisti- og 

fæðiskostnaði eða öðru tilfallandi kostnaði á meðan á ferðalagi stendur. Slíkar ferðir þurfa 

oftast samþykki yfirmanns eða vera fyrirskipaðar af honum (Ríkisskattstjóri, e.d. (e)). 

Þessar greiðslur sem starfsmaðurinn fær eru ekki skattskyldar tekjur svo lengi sem þær 

eru innan ramma um hlunnindamat samkvæmt Ríkisskattstjóra. Það þarf hinsvegar að 

uppfylla fjögur skilyrði svo heimilt sé að færa frádrátt á móti dagpeningum. Fyrsta skilyrðið 

sem þarf að vera uppfyllt er að greiddir dagpeningar séu vegna ferðar á vegum 

atvinnurekandans. Annað skilyrði sem þarf að vera uppfyllt er að starfsmaðurinn hafi þurft að 

yfirgefa það sem kallast „venjulegt vinnusvæði“ og þurft að ferðast vegna vinnu fyrir hönd 

fyrirtækisins. Þriðja skilyrðið vegna greidda dagpeninga er að starfsmaðurinn þarf að sýna 

fram á að hafa útlagt sjálfur ferðatengdan kostnað fyrir gisti- eða fæðiskostnað samkvæmt 

reikningum. Svo síðast en ekki síst þurfa þessar upplýsingar að liggja fyrir í bókhaldinu hjá 

báðum aðilum þar sem eftirfarandi þarf að koma fram, fjöldi daga sem hann hefur þurft að 

dvelja vegna ferðar, hvert var tilefni ferðarinnar og hve há fjárhæð af dagpeningum hefur 

hann fengið greitt frá atvinnurekandanum. Þar að auki til staðfestingar þarf að koma fram 

nafn og kennitala viðkomandi (Ríkisskattstjóri, e.d. (e)). Í töflu 2 eru sýndar þær 

hámarksfjárhæðir sem stendur til boða vegna greiðslu dagpeninga fyrir gisti- og fæðiskostnað 

sem eru ákvarðaðar af ferðakostnaðarnefnd (Stjórnarráðið, 2018). 

Tafla 2: Hámarksfjárhæðir vegna greiðsla slíkra dagpeninga. 

Dagpeningar frá og með 1. júní 2018  
 

Gisting og fæði í einn sólarhring   35.900 ISK  

Gisting í einn sólarhring  24.600 ISK  

Fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag  11.300 ISK  

Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag     5.650 ISK  
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6.4. Ökutækjastyrkur 

Starfsmaðurinn á rétt á ökutækjastyrk frá launagreiðanda sínum vegna afnota á eigin bifreið 

í þágu launagreiðanda og útlagðan kostnað vegna þess. Um er að ræða bæði mánaðarlegar 

eða árlegar fjárhæðir sem greiddar eru til starfsmanns eða greiðslur fengnar samkvæmt 

kílómetragjaldi sem skráð er í akstursdagbók fyrir hvern ekinn kílómetra. Ökutækjastyrkur er 

staðgreiðsluskyldur og er greiddur mánaðarlega eða sem árleg fjárhæð. Ef um er að ræða 

greiddan ökutækjastyrk samkvæmt akstursdagbók fyrir hvern ekinn kílómetra og fjárhæðin 

er í samræmi við ákvörðun ferðakostnaðarnefndar ríkisins á þeim tíma má telja þann 

ökutækjastyrk utan staðgreiðslu. Þessar reglur um frádrátt á móti ökutækjastyrk geta verið 

breytilegar á hverju ári fyrir sig og því er mikilvægt að kynna sér þær í skattmati 

Ríkisskattstjóra eftir því sem er í gildi á því ári (Ríkisskattstjóri, e.d. (f)). 

Frádráttur á móti ökutækjastyrk er heimilaður ef farið eftir sérstökum reglum þar sem 

að bifreið launþega hefur verið notað vegna aksturs í þágu vinnuveitanda. Ef launþegi notar 

eigin bifreið til þess að komast á milli heimilis og vinnustaðar er ekki hægt að færa frádrátt á 

móti ökutækjastyrk. Frádráttur má hins vegar ekki vera hærri en ökutækjastyrkurinn sjálfur. 

Það þarf að uppfylla tvö skilyrði svo að frádráttur sé heimilaður. Það þarf að liggja fyrir 

skriflegur afnotasamningur sem lýsir vel þeim aksturstilgangi sem lagt hefur verið í og það 

þarf að skrá allar ferðir í akstursdagbók eða akstursskýrslu, þar með talið á rafrænu formi. Í 

þeim bókum þarf að vera skráð hver einasta ferð með dagsetningu, ekin vegalengd, 

kílómetragjald eftir því sem á við á því tímabili, aksturserindi vegna ferðar, 

persónuupplýsingar svo sem nafn og kennitala starfsmanns og að lokum einkennisnúmer á 

viðkomandi ökutæki. Þessi gögn þarf að skrá reglulega þar sem heildarakstur ökutækis á 

hverju ári fyrir sig og verði aðgengilegur fyrir skattyfirvöld þegar þau óska þess 

(Ríkisskattstjóri, e.d. (f)). Í töflu 3 má sjá þær fjárhæðir sem eru heimilar til frádráttar á móti 

greiðslum frá atvinnurekanda vegna aksturs í hans þágu miðað við hvern ekinn kílómetra.  
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Tafla 3: Fjárhæðir til frádráttar vegna aksturs í þágu launagreiðanda. 

Akstur í þágu launagreiðanda Frádráttur vegna almenns 

aksturs á hvern ekinn km 

Frádráttur vegna sérstaks 

aksturs á hvern ekinn km 

Frádráttur vegna torfæruaksturs 

á hvern ekinn km 

0-1.000 km 110 kr. 127 kr. 160 kr. 

1.001-2.000 km 108 kr. 124 kr. 157 kr. 

2.001-3.000 km 106 kr. 122 kr. 154 kr. 

3.001-4.000 km 93 kr. 107 kr. 135 kr. 

4.001-5.000 km 91 kr. 105 kr. 132 kr. 

5.001-6.000 km 89 kr. 102 kr. 129 kr. 

6.001-7.000 km 87 kr. 100 kr. 126 kr. 

7.001-8.000 km 86 kr. 99 kr. 125 kr. 

8.001-9.000 km 84 kr. 97 kr. 122 kr. 

9.001-10.000 km 82 kr. 94 kr. 119 kr. 

10.001-11.000 km 78 kr. 90 kr. 113 kr. 

11.001-12.000 km 76 kr. 87 kr.  110 kr. 

12.001-13.000 km 74 kr. 85 kr. 107 kr. 

13.001-14.000 km 72 kr. 83 kr. 104 kr. 

14.001-15.000 km 70 kr. 81 kr. 102 kr. 

15.001 km og meira 65 kr. 75 kr. 94 kr. 

 

6.5. Bifreiðahlunnindi  

Stundum stendur starfsmönnum einnig til boða bifreiðahlunnindi sem veitt eru af 

vinnuveitendum. Ef starfsmaður hefur full og ótakmörkuð umráð á bifreið skal meta það til 

tekna án tilefnis til notkunar á bifreiðinni. Ef starfsmaðurinn greiðir sjálfur rekstrarkostnað á 

umræddu ökutæki á launagreiðandi að lækka fjárhæð hlunninda um 6% af verði 

bifreiðarinnar. Fjárhæð á bifreiðahlunnindum er ákvörðuð miðað við verð og aldurs þess, 

hægt er að nálgast útreikninga á þeirri fjárhæð að heimasíðu Ríkisskattstjóra. Sem dæmi, 

bifreið í eigu launagreiðanda sem keypt var árið 2014 og síðar skal reikna 28% af upphaflegu 

kaupverði bifreiðarinnar sem bifreiðarhlunnindi. Launagreiðanda er svo heimilt að færa verð 

bifreiðarinnar niður um 10% á ári af upphaflegu kaupverði (KPMG. 2018). 

Ef starfsmaður hefur takmörkuð afnot af bifreið og er aðeins notuð til þess að ferðast 

milli heimilis og vinnustaðar eða til einstakra tilfallandi ferða, telst sú afnot til tekna 

einstaklings og miðað er við 110 kr. á hvern ekinn kílómetra (KPMG. 2018). 
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7. Niðurstaða 

Markmið þessarar ritgerðar var að skilgreina skattskyldar tekjur einstaklinga á 

vinnumarkaðnum og bera saman skyldur og réttindi almennra launþega og verktaka. Auk þess 

að skoða helstu frádráttarliði af tekjum einstaklinga sem fengnar voru vegna starfa sinna. Með 

því að hafa skoðað nánar skyldur og réttindi bæði almennra launþega og verktaka var ljóst að 

staða þeirra er frábrugðin hvor annnarri. Almennir launþegar hafa mikil réttindi og hafa fasta 

stöðu innan fyrirtækis samkvæmt ráðningarsamningum sem gerðir eru við upphaf starfs. 

Almennir launþegar geta óskað eftir aðstoð hjá því stéttarfélagi sem viðkomandi tilheyrir í um 

það sem tengist launum, vinnutíma, launuðum veikindarétti, frídögum, uppsöfnuðu orlofi, 

orlofs- og desemberuppbót og allskonar styrkjum sem stéttarfélög veita til einstaklinga. 

Meiri óvissa ríkir hjá verktökum þar sem þessi þjónusta er ekki til staðar líkt og hjá 

almennum launþegum. Verktakar þurfa sjálfir að kaupa sér slysa,- og sjúkratryggingar til þess 

að öðlast meiri réttindi, einnig þurfa þeir sjálf að gera skil á iðgjöldum til lífeyrisjóðs. Vinnutími 

verktaka getur verið aðeins frjálsari en almennra launþega sem hentar sumum einstaklingum 

betur en öðrum. Verktakar nota sín eigin verkfæri og eru ábyrgir fyrir tilsetta vinnu svo er 

tekjur þeirra oftast töluvert hærri en laun almennra launþega þar sem þeir þurfa að leggja út 

fyrir launatengdum gjöldum og öðrum rekstrarkostnaði. Ljóst er að réttindi og skyldur 

verktaka eru lík þeim sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur, þeim er heimilt að draga frá 

launum sínum þann rekstrarkostnað sem hefur verið útlagður til þess að afla tekna í rekstri 

sínum.  

Aftur á móti greiða launþegar nánast af öllum tekjum sínum tekjuskatt fyrir utan 

nokkra frádráttarliði samkvæmt 30. gr. TSL sem heimilt er að draga frá staðgreiðsluskyldum 

tekjum. Fyrir utan þessa frádráttarliði hafa launþegar kost á hlunnindum samkvæmt skattmati 

sem sett eru af Ríkisskattstjóra og styrki frá stéttarfélögum sem geta verið dregnir frá 

skattskyldum tekjum. Ólíkt á við verktaka þurfa launþegar ekki að standa sjálfir í skilum á 

greiðslum í lífeyrissjóð þar sem atvinnurekandinn er ábyrgur fyrir þeim verkum. Þegar allur 

heimilaður frádráttur er dregin frá launum einstaklinga er fundinn út staðgreiðslustofn sem 

síðan er greiddur skattur af. Staðgreiðslan er svo dregin frá staðgreiðslustofni einstaklinga 

sem samanstendur af tekjuskatti og útsvari þar sem skattprósentan ræðst af upphæð tekna.  
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8. Lokaorð 

Umfjöllunarefni um skattskyldu og réttindi bæði launþega og verktaka er afar mikilvægt fyrir 

alla þá sem stefna á atvinnumarkaðinn. Það á að gefa skýrari mynd um stöðu og réttindi bæði 

launþega og verktaka og hvernig skattlagningu einstaklinga er háttað. Einstaklingar ákveða 

sjálfir hvort þeir stunda atvinnu sem launþegar eða verktakar en það eru þó mismunandi 

skyldur og réttindi sem hafa áhrif á þær ákvarðanir. Eftir að hafa skoðað nánar stöðu og 

réttindi bæði almennra launþega og verktaka sést að staða þeirra er ólík hver annarri. Að hluta 

til sjáum við að kostur þess að starfa sem launþegar er að því fylgir meira starfsöryggi og þeir 

njóta verndar frá verkalýðsfélögum. Ákveðinn hluti af tekjum launþega rennur til stéttarfélaga 

og þeim er frjálst að sækja um aðstoð gagnvart réttindum þeirra á vinnumarkaðnum og geta 

nýtt sér allskonar styrki hvort sem það er til heilsuræktar, starfsmenntunar eða annarra 

erinda. Launþegar hafa aðeins nokkra leyfilega frádráttarliði frá skattskyldum tekjum 

samkvæmt 30. gr. TSL. auk má telja allskyns fengin hlunnindi frá atvinnurekanda sem hefur 

verið útlagt vegna ferðar-, fæðis- eða dvalarkostnaðar á vegum vinnuveitandans. Þann 

kostnað má telja utan skattskyldu ef fylgt er eftir skattmati Ríkisskattstjóra og greiðslur þess 

sé innan ákveðins ramma.   

Aftur á móti eru verktakar með allt aðra stöðu og réttindi á vinnumarkaðnum sem 

leiðir til meiri óvissu. Þeir bera ótakmarkaða ábyrgð á vinnu sinni og eru svokallaðir „eigin 

herrar“ vegna stöðu sinnar þar sem þeir starfa líkt og fyrirtæki og eru sjálfstætt starfandi 

einstaklingar. Endurgjald verktaka er oftast hærra heldur en launþega þar sem þeim er 

boðlegt að semja um tímakaup sitt sjálfir eða geta tekið við tilboði hjá þeim sem þeir vinna 

hjá. Þessi upphæð inniheldur allan þann kostnað við að vinna verkið, allan rekstrarkostnað 

eða viðhald tækja sem notuð hafa verið til þess að framkvæma vinnuna auk alls 

efniskostnaðar við framkvæmd vinnunnar. Svo að verktökum heimilt er að draga frá 

skattskyldum tekjum þeirra allan þann rekstrarkostnað samkvæmt 31. gr. TSL. líkt og 

fyrirtækjum er heimilt að draga frá þau rekstrargjöld frá rekstrartekjum.  
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