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Formáli	

Ritgerð	 þessi	 er	 6	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BS	 prófs	 við	 viðskiptafræðideild	 Háskóla	

Íslands.	Ritgerðin	 fjallar	 um	 fjölskylduskattlagningu	og	hvort	það	borgi	 sig	 fyrir	 pör	 að	

skila	sameiginlegu	skattframtali.	

Leiðbeinandi	ritgerðarinnar	er	Ásmundur	G.	Vilhjálmsson,	aðjúnkt	við	Háskóla	Íslands	

og	 fær	 hann	 þakkir	 fyrir	 leiðsögn	 og	 stuðning	 við	 gerð	 ritgerðarinnar.	 Höfundur	 vill	

þakka	unnusta	sínum	fyrir	hjálp	hans	og	stuðning	sem	og	föðursystur	sinni	fyrir	yfirferð	

og	ábendingar	við	gerð	ritgerðarinnar.	

Áhugi	minn	á	ritgerðarefninu	kviknaði	á	námskeiði	Ásmundar	um	skatt	á	fjölskyldur	

en	 svo	 vildi	 til	 að	 á	 þessum	 tíma	 trúlofaðist	 ég	 unnusta	 mínum	 Ragnari	 og	 því	 var	

fjölskyldan	og	kostnaður	við	rekstur	heimilis	mér	ofarlega	í	sinni	einmitt	þarna.	

	

	 	



	

4	

Útdráttur	

Óvígð	sambúð	er	alltaf	að	færast	í	aukana	á	kostnað	hjúskapar.	Gott	getur	verið	að	átta	

sig	 á	 því	 hvaða	 lagalegu	 og	 skattalegu	 áhrif	 það	 hefur	 í	 för	 með	 sér	 að	 velja	 óvígða	

sambúð	fram	yfir	hjúskap	og	öfugt.	Lög	og	reglur	er	varða	þessi	tvö	sambúðarform	eru	

ekki	alveg	þær	sömu	en	því	til	glöggvunar	voru	lög	nr.	90/2003	um	tekjuskatt	sem	og	lög	

nr.	31/1993	um	hjúskap	tekin	til	nánari	skoðunar.	Hjúskaparlög	gilda	um	hjúskap	en	um	

óvígða	sambúð	eru	engin	gildandi	heildarlög	heldur	einungis	lagaákvæði	sem	finna	má	í	

öðrum	 lögum.	 Tekjuskattslögin	 skýra	 frá	 því	 hvernig	 skattgreiðslur	 einstaklinga	 eru	

ákvarðaðar	með	tilliti	til	hjúskaparstöðu	þeirra	og	skattalegrar	ábyrgðar	fjölskyldna.	

Fyrst	skal	skoða	hvað	einstaklingar	eiga	að	telja	til	tekna	og	hvernig	tekjurnar	skiptast	

niður	í	laun	og	tengdar	tekjur,	atvinnurekstrartekjur	og	fjármagnstekjur.	Því	næst	verður	

farið	yfir	hvaða	tekjur	eru	undanþegnar	skatti	og	hver	leyfilegur	frádráttur	er	samkvæmt	

lögum	um	tekjuskatt	nr.	90/2003.	Næst	er	komið	að	því	að	 líta	á	skattana	sjálfa,	hvert	

hlutverk	þeirra	er	og	hvernig	þeim	er	beitt.	Þær	bætur	sem	fjölskyldufólk	á	helst	rétt	á	

eru	 síðan	 yfirfarnar.	 Skattlagning	 sambúðar	 og	 hjúskapar	 er	 því	 næst	 skoðuð	 sem	 og	

skattur	 og	 réttur	 vegna	 barna	 á	 framfærslu	 þessara	 einstaklinga.	 Borið	 verður	 saman	

hvað	er	sameiginlegt	og	ólíkt	með	þessum	hjúskaparformum	til	þess	að	fá	úr	því	skorið	

hvort	það	borgi	sig	að	samskatta.		

Helstu	 niðurstöður	 eru	 þær	 að	 samsköttun	 veitir	 rétt	 til	 þess	 að	 samnýta	

persónuafslátt	en	gerir	pör	að	sama	skapi	samábyrg	fyrir	skattagreiðslum	hvors	annars.	

Helsti	munurinn	á	milli	óvígðrar	 sambúðar	og	hjúskapar	 liggur	 í	 lögerfðarétti	 sem	er	á	

milli	hjóna	en	ekki	sambúðarfólks.		
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1 Inngangur	

Vitur	maður	að	nafni	Benjamin	Franklin	sagði	eitt	sinn	að	ekkert	væri	eins	öruggt	í	lífinu	

og	dauðinn	og	skattar.	Því	er	það	heillaráð	að	kynna	sér	þau	lög	og	reglur	sem	gilda	við	

skattlagningu.	Ekki	eru	þó	allir	skattlagðir	eins	en	hjúskaparstaða,	 tekjur	og	aldur	 fólks	

skiptir	máli	 í	 því	 samhengi.	Markmið	 þessarar	 Bs-ritgerðar	 er	 að	 skoða	 í	 hverju	 þessi	

munur	liggur.		

Til	 þess	 að	 komast	 að	 niðurstöðu	 byrjum	 við	 á	 að	 skoða	 hvernig	 skattlagningu	

einstaklinga	er	háttað,	hvaða	 tekjur	eru	 skattskyldar	og	hvernig	þær	 skattleggjast.	Við	

lítum	 á	 jöfnunarhlutverk	 skatta	 og	 skattbyrði.	 Að	 endingu	 horfum	 við	 á	 mismunandi	

hjúskaparform	og	berum	þau	saman	til	þess	að	fá	úr	því	skorið	hvort	það	borgi	sig	út	frá	

skattlagningu	og	réttarfari	að	pör	séu	samsköttuð	
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2 Skattlagning	almennt		

Allir	einstaklingar	sem	bera	skattskyldu	hér	á	landi	þurfa	að	borga	ýmiskonar	skatta,	svo	

sem	 tekjuskatt,	 útsvar,	 virðisaukaskatt	 og	 fjármagnstekjuskatt.	 Skattar	 eru	 reiknaðir	 í	

prósentum	 og	 teknir	 af	 launum,	 eignum	 og	 alls	 kyns	 viðskiptum	 þar	 sem	 fara	 fram	

tilfærslur	á	peningum.	Skattarnir	eru	innheimtir	bæði	af	ríki	og	sveitarfélögum	og	nýttir	í	

að	mæta	sameiginlegum	kostnaði	 landsmanna	svo	sem	þeim	kostnaði	sem	hlýst	af	því	

að	 halda	 uppi	 heilbrigðis-	 og	 menntakerfi,	 lögreglu	 og	 slökkviliði	 og	 gatnakerfi	

(Áttavitinn,	 e.d.-a).	 Sköttum	 er	 einnig	 ætlað	 ákveðið	 jöfnunarhlutverk	 þar	 sem	

tekjuhópar	 eru	 skattlagðir	 misþungt	 og	 skattbyrði	 þeirra	 því	 misjöfn	 (Hagdeild	 ASÍ,	

2017).	 Skattar	 eru	 bundnir	 í	 lög	 þar	 sem	 hlutföll	 og	 þrep	 eru	 ákveðin	 af	 Alþingi	 sem	

breytir	þeim	þegar	það	á	við	(Áttavitinn,	e.d.-a).	



	

9	

3 Ótakmörkuð	skattskylda	

1.gr.	 tekjuskattslaga	 fjallar	 um	 ótakmarkaða	 skattskyldu	 en	 það	 er	 þegar	 allar	 tekjur	

einstaklings	eru	skattskyldar.	Þá	skiptir	engu	máli	hvaðan	í	heiminum	teknanna	er	aflað.	

Tekjur	 á	 þó	 ekki	 að	 tvískatta	 og	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 það	 eru	 gerðir	

tvísköttunarsamningar	sem	gilda	á	milli	ríkisstjórnarinnar	og	annarra	ríkja.	Ótakmörkuð	

skattskylda	hvílir	á	öllum	sem	hafa	heimilisfesti	eða	dvelja	á	Íslandi	lengur	en	183	daga	á	

tólf	 mánaða	 tímabili.	 Námsmenn	 sem	 stunda	 nám	 erlendis	 geta	 sótt	 um	 að	 halda	

heimilisfesti	sinni	hér	í	þeim	tilgangi	að	halda	sínum	lagalegu	réttindum	(Ríkisskattstjóri,	

e.d.-a).	

3.1 Skattskyldar	tekjur	
Skattskyldar	 tekjur	 eru	 skilgreindar	 samkvæmt	 7.	 gr.	 laga	 um	 tekjuskatt	 90/2003.	

Tekjunum	 er	 skipt	 upp	 í	 þrjá	 liði	 eða	 A-,	 B-og	 C-lið.	 A-liður	 fjallar	 um	 laun	 og	 skyldar	

tekjur,	 B-liður	 um	 atvinnurekstrartekjur	 og	 C-liður	 um	 fjármagnstekjur	 (Lög	 um	

tekjuskatt	nr.	90/2003).	

3.1.1 Laun	og	skyldar	tekjur	
Laun	og	 skyldar	 tekjur	eru	 skilgreindar	 í	A-lið	7.	 gr.	 tsl.	 Það	eru	öll	 þau	 laun,	þar	með	

talið	stjórnarlaun	og	lífeyrir,	og	hlunnindi	sem	meta	má	til	fjár	svo	sem	fríðindi,	framlög	

og	 gjafir.	 Einnig	 teljast	 til	 tekna	 meðlög,	 styrkir	 og	 bætur	 líkt	 og	 tryggingabætur,	

skaðabætur	og	vátryggingabætur.	Endurgjald	fyrir	hugverk,	bókmenntir	og	listaverk	falla	

undir	laun	og	skyldar	tekjur	sem	og	verðlaun	og	vinningar	sem	einstaklingar	hljóta	vegna	

happdrættis,	veðmáls	eða	keppni.	Ekki	þarf	að	telja	til	tekna	tækifærisgjafir	né	verðlitla	

vinninga.	Af	 launum	og	 skyldum	 tekjum	er	 greiddur	 tekjuskattur.	 Leyfilegur	 frádráttur	

samkvæmt	30.	gr.	tsl.	er	síðan	dregin	frá	þessum	tekjum	til	lækkunar	tekjuskattsstofns.	

(Lög	um	tekjuskatt	nr.	90/2003).	

3.1.1.1 Lífeyrir	
Íslenska	 lífeyristryggingakerfið	 byggist	 á	 almannatryggingakerfi,	 lífeyrissjóðakerfi	 og	

viðbótarlífeyrissparnaði.	 Allir	 á	 aldrinum	 16	 til	 70	 eru	 skyldugir	 til	 þess	 að	 greiða	 í	

lífeyrissjóð	en	það	fer	eftir	kjarasamningum	í	hvaða	lífeyrissjóð	einstaklingar	borga.	Það	
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er	 á	 ábyrgð	 Fjármálaeftirlitsins	 að	 fylgjast	 með	 starfsemi	 lífeyrissjóða	 og	 veita	 þeim	

aðhald.	Viðbótarlífeyrissparnaður	er	valkvæður	en	nú	er	hægt	að	nýta	hann	til	kaupa	á	

fyrstu	fasteign	bæði	sem	borgun	 inn	á	höfuðstól	eða	til	 lækkunar	mánaðarlegra	gjalda	

(Stjórnarráð	Íslands,	e.d.-a).	

3.1.1.2 Fæðingarorlof	

Foreldrar	 á	 vinnumarkaði	 eiga	 rétt	 á	 fæðingarorlofi	 þegar	 þeir	 eignast	 nýbura	 en	

fæðingarorlofinu	er	ætlað	að	tryggja	samvistir	barnsins	við	báða	foreldra	sína	(Lög	um	

fæðingar-	og	foreldraorlof	nr.	95/2000).	Foreldrar	á	skólabekk	eiga	rétt	á	fæðingarstyrk.	

Hvort	um	sig	eiga	þeir	sjálfstæðan	rétt	á	þrem	mánuðum	en	þar	að	auki	sameiginlegan	

rétt	 á	 öðrum	 þrem	 mánuðum	 sem	 annað	 foreldrið	 má	 nýta.	 Réttur	 foreldris	 til	

fæðingarorlofs	 er	 ekki	 framseljanlegur	 og	 fellur	 hann	 niður	 nýti	 foreldri	 sér	 ekki	

fæðingarorlof	 sitt	 áður	 en	 barnið	 nær	 24	 mánaða	 aldri.	 Vinnumálastofnun	 sér	 um	

útreikning	 fæðingarorlofsgreiðslna	 og	 byggir	 þann	 útreikning	 á	 upplýsingum	 úr	

skattframtölum,	staðgreiðsluskrá	og	tryggingarskrá	yfirvalda.	Hafi	mistök	verið	gerð	við	

útreikning	fæðingarorlofs	er	heimilt	að	skuldajafna	ofgreiddar	greiðslur	með	15%	álagi	á	

móti	 inneign	 foreldris	 vegna	ofgreiddra	 skatta,	barnabóta	og	 vaxtabóta.	Geti	 foreldrið	

gefið	 rök	 fyrir	 því	 að	mistökin	 hafi	 ekki	 verið	 gerð	 af	 hans	 hálfu	má	 fella	 15%	 álagið	

niður.	Á	hinn	bóginn	hafi	foreldri	fengið	of	lágar	greiðslur	skal	vinnumálastofnun	greiða	

vangreiddu	 upphæðina	 ásamt	 vöxtum	 jöfnum	 þeim	 sem	 Seðlabanki	 Íslands	 setur	 á	

hverjum	tíma	(fæðingarorlofssjóður,	2018).	

3.1.2 Atvinnurekstrartekjur	
Atvinnurekstrartekjur	eru	tilgreindar	í	B-lið	7.	gr.	tsl.	Þær	eru	allar	þær	tekjur	sem	verða	

til	 í	gegnum	atvinnurekstur	eða	sjálfstæða	starfsemi.	Reglulegar	 tekjur	 fyrir	 selda	vöru	

og	 þjónustu	 teljast	 atvinnurekstrartekjur	 svo	 sem	 leigutekjur	 af	 húsnæði	 og	 eru	 þær	

gerðar	 upp	 brúttó.	 Einnig	 teljast	 vextir,	 afföll	 og	 gengishagnaður	 sem	 verða	 til	 vegna	

atvinnurekstrar	 til	 atvinnurekstartekna.	 Af	 atvinnurekstrartekjum	 er	 greiddur	

tekjuskattur	 sem	 einstaklingar	 í	 atvinnurekstri	 sjá	 sjálfir	 um	 að	 skila	 til	 ríkissjóðs	

(Ríkisskattstjóri,	e.d.-e).	
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3.1.3 Fjármagnstekjur	

Fjármangstekjur	eru	skilgreindar	í	C-lið	7.	gr.	tsl.	og	eru	sem	dæmi	leigutekjur	af	lausafé	

og	 fasteignum.	 Tekjur	 vegna	 arðs,	 landskuldar	 og	 leiguréttinda	 líkt	 og	 veiðiréttur	 og	

jarðvarmaréttindi	 eru	 einnig	 fjármagnstekjur.	 Fjármagnstekjur	 eru	 líka	 vextir,	

verðbætur,	 afföll	 og	 gengishagnaður,	 arður	 af	 hlutabréfum	 og	 hlutum	 í	 félögum	 og	

hagnaður	 af	 sölu	 eigna	 sem	 og	 hagnaður	 sem	 ekki	 er	 sérstaklega	 undanskilinn	 í	

tekjuskattslögunum	 eða	 sérlögum.	 Af	 fjármagnstekjum	 er	 greiddur	

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

3.2 Tekjur	undanþegnar	skatti	
Sumar	 tekjur	 eru	 undanþegnar	 skatti	 og	 er	 þeirra	 getið	 sérstaklega	 í	 lögum	 um	

tekjuskatt.	Einungis	má	draga	þær	tekjur	frá	tekjuskattstofni	sem	sérstaklega	er	kveðið	á	

um	 í	 lögum.	 Tekjur	 sem	 eru	 undanskyldar	 skatti	 samkvæmt	 7.	 gr.	 tsl	 eru	 meðlög	 og	

barnalífeyrir,	tækifærisgjafir	og	verðlitlir	vinningar.	30.	gr.	tsl.	fjallar	um	þær	tekjur	sem	

ótengdar	eru	atvinnurekstri	eða	sjálfstæðri	starfsemi	og	má	draga	frá	tekjuskattsstofni.	

Þar	 á	 meðal	 eru	 ökutækjastyrkir,	 dagpeningar	 og	 ferða-	 og	 dvalarkostnaður	 vegna	

atvinnurekanda.	Aukinheldur	þarf	ekki	að	borga	skatt	af	launagreiðslum	alþjóðastofnana	

og	staðaruppbótum	né	reglulegum	iðgjöldum	til	 lífeyrissjóða.	Frádrætti	frá	tekjum	sem	

stafa	af	atvinnurekstri	er	gerð	skil	 í	31.	gr.	tsl.	en	þar	á	meðal	er	rekstrarkostnaður	við	

öflun	 tekna,	 einstaka	 framlög	 til	 góðgerðamála	 að	 hámarki	 0,75%	 af	

atvinnurekstrartekjum	ársins.	Einnig	má	draga	frá	atvinnurekstrartekjum	sannanlegt	tap	

sem	tengist	atvinnurekstrinum	sem	og	niðurfærslu	viðskiptakrafna	og	vörubirgða	allt	að	

5%	 af	 matsverði	 (Lög	 um	 tekjuskatt	 nr.	 90/2003).	 Makalaun	 og	 styrkir	 eru	 einnig	

undanþegin	tekjuskatti	en	um	það	er	getið	í	20.	gr.	laga	um	almannatryggingar	(Lög	um	

Almannatryggingar	 nr.	 100/2007).	 Frádráttur	 þessi	 lækkar	 tekjuskattstofninn	 sem	

tekjuskattur	er	reiknaður	af	(Ríkisskattstjóri,	e.d.-e).	
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4 Takmörkuð	skattskylda	

3.	 gr.	 tsl.	 fjallar	 um	 takmarkaða	 skattskyldu	 sem	 er	 sú	 skylda	 að	 greiða	 tekjuskatt	 af	

tekjum	sem	erlendur	launþegi	vinnur	sér	inn	hér	á	landi.	Skattskyldan	nær	sem	dæmi	til	

tekna	af	atvinnurekstri,	söluhagnað	hlutabréfa	og	tekna	fastrar	starfsstöðvar	hér	á	landi.	

Þær	 tekjur	 sem	 erlendur	 launþegi	 vinnur	 sér	 inn	 í	 öðru	 ríki	 eru	 ekki	 skattskyldar	 hér	

heldur	 einungis	 þær	 sem	 hann	 vinnur	 sér	 inn	 á	 Íslandi.	 Til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

tvísköttun	tekna	eru	í	gildi	samningar	milli	okkar	og	annarra	ríkja.	Þannig	eru	tekjur	sem	

alla	 jafna	 væru	 skattskyldar	 hér	 á	 landi	 skattlagðar	 erlendis	 í	 staðinn	 (Ríkisskattstjóri,	

e.d.-e).
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5 Tekjur	með	uppruna	á	Íslandi	

1.	 gr.	 tsl.	 fjallar	 um	 skattskyldu	manna.	 Allir	 þeir	 sem	 hafa	 hér	 heimilisfesti	 þurfa	 að	

borga	 tekjuskatt	 af	 tekjum	sínum	sem	og	útsvar.	 Þeir	 sem	búsettir	 eru	erlendis	borga	

einungis	 tekjuskatt	 af	 þeim	 tekjum	 sem	 þeir	 afla	 sér	 hér	 og	 er	 tekjuskattsstofninn	

ákvarðaður	 samkvæmt	 skattframtali	 ár	 hvert.	 Tekjuskattsstofninn	 eru	 þær	 tekjur	 sem	

eftir	 standa	 þegar	 búið	 er	 að	 draga	 frá	 þann	 frádrátt	 sem	 heimildir	 eru	 fyrir.	

Persónuafsláttur	 lækkar	 reiknaðan	 tekjuskatt	 hjá	 þeim	 sem	 náð	 hafa	 16	 ára	 aldri	 á	

tekjuárinu	og	hafa	hér	heimilisfesti.	Heimilisfesti	hér	á	landi	hafa	þeir	sem	eru	íslenskir	

ríkisborgarar	með	 lögheimili	hér,	þeir	sem	hafa	 flutt	hingað	til	 lands	 í	þeim	tilgangi	að	

setjast	hér	að	þrátt	fyrir	að	hafa	enn	ekki	lögheimili	hér,	erlendir	ríkisborgarar	sem	hafa	

dvalið	 sex	 mánuði	 eða	 lengur	 á	 Íslandi	 og	 ríkisfangslausir	 einstaklingar	 sem	 hafa	

lögheimili	 hér.	 Við	 úrskurð	 á	 því	 hver	 hefur	 hér	 heimilisfesti	 hefur	 ríkisskattstjóri	

úrskurðarvald	(Reglugerð	um	tekjuskatt	og	eignaskatt	nr.	245/1963).	
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6 Skattar	og	gjöld	af	tekjum	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 innheimta	 ríkið	 og	 sveitarfélög	 skatta	 af	 tekjum	

einstaklinga	 til	 þess	 að	 mæta	 þeim	 sameiginlega	 kostnaði	 sem	 hlýst	 af	 því	 að	 reka	

samfélag.	Sköttum	er	hægt	að	skipta	í	beina	skatta	sem	eru	þeir	skattar	sem	lagðir	eru	á	

skattgreiðendur	og	óbeina	 skatta	 sem	hið	opinbera	 leggur	á	 vörur	og	þjónustu.	Beinir	

skattar	 eru	 meðal	 annars	 tekjuskattur	 sem	 er	 reiknaður	 af	 atvinnurekstrartekjum,	

launum	 og	 skyldum	 tekjum	 og	 fjármagnstekjuskattur	 af	 fjármagnstekjum.	

Virðisaukaskattur	er	óbeinn	skattur	sem	lagður	er	á	vöru	og	þjónustu	(Áttavitinn,	e.d.-a).	

Skattar	 eru	 reiknaðir	 í	 prósentum	 og	 teknir	 af	 launum,	 eignum	 og	 alls	 kyns	

viðskiptum	þar	 sem	 fara	 fram	 tilfærslur	á	peningum.	Þeir	eru	bundnir	 í	 lög	og	hlutföll	

þeirra	og	þrep	eru	ákveðin	af	Alþingi	sem	breytir	þeim	þegar	það	á	við	(Áttavitinn,	e.d.-

a).	

6.1 Skattbyrði	
Skattbyrði	 lýsir	 því	 hversu	 hátt	 hlutfall	 tekna	 fólks	 fer	 í	 að	 borga	 skatta.	 Séu	 skattar	

beinir	 bera	 skattgreiðendur	 skattbyrðina	 en	 séu	 þeir	 óbeinir	 þá	 er	 sá	 sem	 greiðir	

skattinn	til	ríkissjóðs	ekki	sá	sem	ber	skattbyrðina.	Meðal	beinna	skatta	eru	tekjuskattur,	

útsvar	 og	 fjármagnstekjuskattur	 en	 virðisaukaskattur	 er	 óbeinn	 skattur	 sem	 einnig	 er	

nefndur	neysluskattur.	Neytendur	vöru	og	þjónustu	bera	skattbyrði	virðisaukaskatts	en	

seljendur	vöru	og	þjónustu	koma	skattinum	endanlega	til	ríkissjóðs.	(Stjórnarráð	Íslands,	

e.d.-c).	Skattbyrði	einstaklinga	hefur	almennt	farið	hækkandi	síðustu	ár	en	þó	mest	hjá	

þeim	tekjulægstu	(Hagdeild	ASÍ,	2018).	

6.2 Jöfnunarhlutverk	skatta	
Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	sköttum	ætlað	að	afla	ríki	og	sveitarfélögum	tekna	en	

einnig	að	jafna	bilið	á	milli	tekjuhópa	með	mismunandi	skattbyrði	(Hagdeild	ASÍ,	2018).	

Hið	 opinbera	 getur	 reynt	 að	 minnka	 það	 lífskjarabil	 sem	 fylgir	 markaðshagkerfi	 með	

stigvaxandi	 beinum	 sköttum.	 Óbeinir	 skattar	 hafa	 hins	 vegar	 engin	 jöfnunaráhrif	 þar	

sem	 þeir	 leggjast	 jafnt	 á	 alla	 óháð	 fjárhag	 þeirra	 (Björn	 Gunnar	 Ólafsson,	 2018).	 Auk	

þess	að	beita	stigvaxandi	beinum	sköttum	er	persónuafslætti	launafólks	og	bótakerfinu	
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ætlað	 að	 minnka	 bilið	 milli	 tekjuhópa	 enn	 frekar.	 Þróun	 persónuafsláttar	 og	

bótakerfisins	 er	 hins	 vegar	 ábótavant	 samkvæmt	 greiningu	 Hagdeildar	 ASÍ.	 Skattbyrði	

hefur	 af	 þeim	 sökum	 aukist	 hjá	 öllum	 tekjuhópum	 en	 þó	mest	 hjá	 þeim	 tekjulægstu.	

Persónuafsláttur,	bótafjárhæðir	og	skerðingamörk	þyrftu	að	hækka	í	takt	við	launaþróun	

og	 fasteignaverð.	 Einnig	 eru	barnabætur	 ekki	 nægilega	 skilvirkar	 en	eins	og	þær	eru	 í	

dag	gagnast	þær	einna	helst	einstæðum	foreldrum	og	tekjulágum	pörum	(Hagdeild	ASÍ,	

2018).		

6.2.1 Persónuafsláttur	
Allir	 launþegar	 sem	náð	hafa	16	ára	aldri	eiga	 rétt	á	 skattaafslætti	 sem	dreginn	er	 frá	

staðgreiðslu	tekjuskattar.	Persónuafsláttur	er	föst	tala	og	stendur	í	53.895	kr.	á	mánuði	

árið	2018	eða	á	646.739	kr.	yfir	árið.	Eftir	því	sem	tekjur	fólks	eru	hærri	þeim	mun	minni	

áhrif	 hefur	 persónuafslátturinn	 á	 skattstofn	 þess.	 Persónuafsláttur	 lækkar	 fyrst	

reiknaðan	 tekjuskatt	 en	 sé	 eitthvað	 eftir	 af	 honum	 gengur	 hann	 upp	 í	 útsvar.	 Sé	 enn	

eitthvað	eftir	má	nýta	20/37	af	afslættinum	til	þess	að	 lækka	fjármagnstekjuskatt	 (Lög	

um	staðgreiðslu	opinberra	gjalda	nr.	45/1987).	Safna	má	persónuafslætti	sem	ekki	nýtist	

og	nýta	síðar.	Einnig	geta	samskattaðir	makar	nýtt	ónýttan	persónuafslátt	hvors	annars	í	

níu	mánuði	eftir	andlát.	Vert	er	þó	að	vita	að	ónýttur	persónuafsláttur	 fyrnist	sé	hann	

ekki	nýttur	fyrir	lok	árs	(Áttavitinn,	e.d.-b).	

6.2.2 Barnabætur		

Foreldrar	barna	undir	18	ára	aldri	 geta	átt	 rétt	 á	barnabótum.	Til	 þess	að	eiga	 rétt	 til	

barnabóta	 þurfa	 þeir	 að	 bera	 ótakmarkaða	 skattskyldu	 hér.	 Bæturnar	 eru	 greiddar	 af	

ríkissjóði	eftir	á	og	því	greiðast	bætur	ekki	á	 fæðingarári	barns.	Greiðslunum	er	skipt	 í	

fernt	 og	 er	 greitt	 út	 1.	 febrúar,	 1.	 maí,	 1.	 júlí	 og	 1.	 október	 (Ríkisskattstjóri,	 e.d.-c).	

Barnabætur	eru	tekjutengdar	bætur	þar	sem	tekjur	hafa	áhrif	á	fjárhæð	greiðslna.	Þær	

eru	 reiknaðar	 út	 frá	 tekjustofni	 ársins,	 fjölda	 barna	 og	 fjölda	 barna	 undir	 7	 ára	 aldri	

(Ríkisskattstjóri,	e.d.-d).		

Hjón	og	sambúðarfólk	sem	hefur	óskað	eftir	að	vera	samskattað	fær	barnabætur	til	

helminga.	 Einstæðir	 foreldrar	 með	 barn	 á	 framfæri	 fá	 fullar	 barnabætur	 en	 ekki	 það	

foreldri	sem	borgar	meðlag.	Hafi	einungis	annað	foreldri	barns	heimilisfesti	hér	á	landi	

fær	 það	 greiddar	 fullar	 barnabætur.	 Hafi	 fólk	 fengið	 barnabætur	 án	 þess	 að	 eiga	
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raunverulegan	rétt	á	þeim	á	það	hættu	á	að	þurfa	að	borga	þær	til	baka	með	15%	álagi	

(Ríkisskattstjóri,	e.d.-c).	Hjón	með	eitt	barn	og	með	tekjur	undir	skerðingamörkum	fær	

223.300	kr.	Með	hverju	barni	til	viðbótar	fá	hjón	381.700	kr.	og	að	auki	133.300	kr.	fyrir	

hvert	barn	undir	7	ára	aldri.	Einstætt	foreldri	fær	372.100	kr.	með	einu	barni	en	381.700	

fyrir	hvert	barn	á	framfæri	þess	til	viðbótar.	Séu	einhver	barnanna	undir	7	ára	aldri	fær	

foreldrið	sömu	aukagreiðslu	og	hjón.	Þessar	bætur	skerðast	séu	tekjur	foreldra	hærri	en	

sem	nemur	skerðingamörkum,	5.800.000	kr.	hjá	hjónum	og	2.900.000	kr.	hjá	einstæðu	

foreldri.	Foreldrar	sem	hafa	sjálfir	ekki	náð	16	ára	aldri	eiga	ekki	rétt	á	barnabótum	en	

þess	í	stað	fær	framfærandi	foreldrisins	barnabætur	vegna	barns	og	barnabarns.	Skiptir	

þá	engu	máli	hvort	foreldrið	sé	í	sambúð	(Ríkisskattstjóri,	e.d.-d).	

6.2.3 Vaxtabætur	

Þegar	fólk	kaupir	sér	eða	byggir	íbúðarhúsnæði	tekur	það	lán.	Lánin	bera	vexti	og	getur	

fólk	 því	 átt	 rétt	 til	 vaxtabóta.	 Þeir	 sem	 hafa	 keypt	 búseturétt	 eða	 eignarhlut	 í	

kaupleigubúð	geta	einnig	átt	rétt	á	vaxtabótum	en	rétturinn	til	vaxtabóta	stofnast	á	því	

ári	 sem	 kaupin	 eiga	 sér	 stað	 og	 þarf	 að	 gera	 grein	 fyrir	 lánum	 og	 vaxtagjöldum	 á	

skattframtali.	Einstaklingar	þurfa	að	bera	ótakmarkaða	skattskyldu	hér	á	 landi	og	hafa	

hér	 skattalega	 heimilisfesti	 til	 þess	 að	 fá	 vaxtabætur	 hér	 á	 landi.	 Þar	 að	 auki	 þurfa	

einstaklingar	að	standa	skil	á	lánagreiðslum,	vöxtum	og	verðbótum	(Ríkisskattstjóri,	e.d.-

d).	Vaxtabætur	eru	greiddar	að	mestu	í	byrjun	júlí	fyrir	síðasta	greiðsluár	en	hægt	er	að	

fá	ársfjórðungslegar	fyrirfram	áætlaðar	vaxtabætur	vegna	kaupa	á	eigin	íbúð	en	um	það	

þarf	að	sækja	sérstaklega	hjá	ríkisskattstjóra	 (Stjórnarráð	 Íslands,	e.d.-f).	Bæturnar	eru	

að	hámarki	7%	af	eftirstöðvum	skulda	en	þó	aldrei	hærri	en	400.000	-	600.000	kr.	á	ári.	

Við	reikning	á	upphæð	vaxtabóta	er	tekið	tillit	til	eigna	og	tekna	og	þess	hvort	um	er	að	

ræða	 einhleyping,	 einstætt	 foreldri	 eða	 samskattað	 par.	 Einhleypir	 eiga	 rétt	 á	 lægstu	

vaxtabótunum	 sem	 nema	 hæst	 400.000	 kr.	 á	 ári,	 einstæðir	 foreldrar	 njóta	 hærri	

vaxtabóta	 en	 þó	 ekki	 jafnhárra	 og	 samskattað	 par	 sem	 nýtur	 hæst	 600.000	 kr.	 á	 ári.	

Tekjuskerðing	 hefur	 einnig	 fyrst	 áhrif	 hjá	 einhleypingi	 en	 síðast	 hjá	 samsköttuðu	pari.	

Eignaskerðingin	hjá	einstæðu	foreldri	fer	að	hafa	áhrif	við	10%	eignarhlut	en	er	við	25%	

eignarhlut	 eru	 þær	 orðnar	 að	 engu.	 Samsköttuð	 pör	munu	 ekki	 fá	 neinar	 vaxtabætur	

þegar	eignarhluti	þeirra	hefur	náð	35%	(Hagdeild	ASÍ,	2018)	.	
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6.3 Tekjuskattur	
Allir	einstaklingar	sem	ber	skylda	til	þess	að	borga	skatta	hér	á	landi,	hvort	sem	hún	er	

ótakmörkuð	eða	takmörkuð	og	þéna	nóg	til	þess	að	laun	þeirra	fari	yfir	skattleysismörk	

þurfa	 að	 borga	 tekjuskatt.	 Tekjuskattur	 rennur	 til	 ríkissjóðs	 og	 er	 reiknaður	 í	 tveimur	

þrepum.	Árið	2018	er	skatturinn	22,5%	af	tekjum	undir	893.713	kr.	á	mánuði	en	31,8%	

af	 tekjum	þar	 yfir	 (Ísland,	 e.d.-c).	 Tekjuskattsskyldan	er	 almenn	og	því	 eru	allar	 tekjur	

skattskyldar	nema	það	sé	sérstök	undanþága	sett	í	lög.	Atvinnuveitendur	sjá	um	það	að	

draga	staðgreiðslu	tekjuskatts	af	launum	starfsfólks	síns	í	hverjum	mánuði	og	leggja	féð	

inn	 á	 sameiginlegan	 sjóð	 allra	 landsmanna.	 Einstaklingar	 sem	 stunda	 eigin	

atvinnurekstur	 sjá	 sjálfir	 um	að	 koma	 staðgreiðslunni	 til	 ríkissjóðs.	 Staðgreiðslan	 er	 til	

bráðabirgða	 og	 gengur	 upp	 í	 álagninguna	 en	 þar	 af	 leiðandi	 getur	 fólk	 ýmist	 fengið	

endurgreitt	eða	þurft	að	borga	mismuninn	hafi	álagningin	reynst	önnur	en	staðgreiðslan	

var.	Allar	 launatekjur	eru	 skattskyldar	en	þar	að	auki	eru	þau	hlunnindi	 sem	starfsfólk	

fær	vegna	vinnu	sinnar	og	hægt	er	að	meta	til	peningaverðs	svo	sem	afnot	af	bíl,	einnig	

skattskyld	(Ríkisskattstjóri,	e.d.-d).	

6.4 Fjármagnstekjuskattur	
Fjármagnstekjuskattur	 er	 lagður	 á	 skattskyldar	 fjármagnstekjur	 einstaklinga	en	honum	

má	 skipta	 í	 fernt,	 það	 er	 arður,	 leigutekjur	 utan	 atvinnurekstrar,	 söluhagnaður	 og	

vaxtatekjur.	Árið	2018	eru	 fjármagnstekjur	22%	en	tilheyri	þessar	 tekjur	atvinnurekstri	

eru	þær	skattlagðar	eftir	þeim	reglum	sem	gilda	um	atvinnurekstrartekjur.	Staðgreiðsla	

er	tekin	af	arði	og	vaxtatekjum	umfram	150.000	króna	á	ári	en	fjármagnstekjuskattur	af	

söluhagnaði	 og	 50%	 af	 leigutekjum	 af	 íbúðarhúsnæði	 er	 greiddur	 eftir	 á.	 Þannig	 er	

fjármagnstekjuskattur	 af	 leigutekjum	 í	 raun	 11%	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 e.d.-b).	

Söluhagnaður	getur	 verið	 skattfrjáls	en	það	 fer	eftir	 eignarhaldstíma	og	 tegund	eigna.	

Sem	 dæmi	 þarf	 fólk	 ekki	 að	 borga	 skatt	 af	 söluhagnaði	 eigin	 íbúðar	 ef	 það	 hefur	 átt	

íbúðina	 lengur	 en	 tvö	 ár.	 Tekið	 er	 mið	 af	 fjármagnstekjum	 við	 útreikning	 barna-	 og	

vaxtabóta	 en	 þær	 koma	 ekki	 til	 sögu	 við	 útreikning	 tekjuskatts	 og	 útsvars	

(Ríkisskattstjóri,	e.d.-e).	
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6.5 Útsvar	
Útsvar	er	dregið	af	 launum	einstaklinga	og	 sér	 tollstjóri	um	 innheimtu	þess	 fyrir	hönd	

sveitarfélaga	 (Ísland,	 e.d.-c).	 Skattstofn	 útsvars	 og	 tekjuskatts	 er	 hinn	 sami	 og	 er	

staðgreiðsla	 útsvars	 einnig	 til	 bráðabirgða	 (Stjórnarráð	 Íslands,	 e.d.-e).	 Útsvar	 ársins	

2018	má	hæst	vera	14,52	%	sem	er	meðal	annars	útsvar	Reykjavíkur,	Reykjanesbæjar	og	

Akureyrar	en	lægst	12,44%	líkt	og	það	er	í	Ásahreppi,	Skorradalshreppi	og	Grímsnes-	og	

Grafningshreppi.	 Flest	 sveitarfélög	 nýta	 sér	 hámarks	 leyfilegt	 útsvarshlutfall	 en	meðal	

útsvar	ársins	2018	er	14,4%	(Stjórnarráð	Íslands,	e.d.-d).	Sveitarfélög	Íslands	eru	nú	72	

talsins	 síðan	 15.	 Júní	 2018	 en	 þeim	 hefur	 fækkað	 ört	 síðan	 1950	 vegna	 sameiningar	

þeirra	(Samband	íslenskra	sveitarfélaga,	e.d.).		

6.6 Eignarskattur	
Fyrstu	íslensku	tekjuskattslögin	voru	sett	með	lögum	nr.	23	frá	árinu	1877.	Þau	lög	tóku	

eingöngu	 til	 tekna	 en	 árið	 1921	 var	 lögunum	 breytt	 þannig	 að	 þau	 fjölluðu	 bæði	 um	

tekjuskatt	 og	 eignarskatt.	 Eignarskattur	 var	 aflagður	 2006	og	 taka	 lög	 nr.	 90/2003	því	

eingöngu	til	tekjuskatts	(Ríkisskattstjóri,	e.d-b).	

6.7 Virðisaukaskattur	
Ólíkt	tekjuskatti	og	útsvari	er	virðisaukaskattur	óbeinn	skattur.	Hann	er	neysluskattur	og	

er	 einn	 stærsti	 tekjustofn	 ríkisins	 (Ríkisskattstjóri,	 e.d.-d).	Hann	er	 innheimtur	 á	öllum	

stigum	innlendra	viðskipta	með	vöru	og	þjónustu	(Stjórnarráð	Íslands,	e.d.-g).	Hann	er	í	

flokki	 óbeinna	 skatta	 þar	 sem	 kaupendur	 sjálfir	 standa	 ekki	 skil	 á	 skattinum	 heldur	

seljendur	vöru	og	þjónustu.	Því	meira	sem	einstaklingar	versla	af	vöru	og	þjónustu	því	

meiri	 virðisaukaskatt	 fær	 ríkið.	 Í	 sumum	 tilfellum	 er	 hægt	 að	 fá	 virðisaukaskatt	

endurgreiddan	 til	 dæmis	 vegna	 vinnu	 við	 viðhald	 eða	 endurbætur	 á	 íbúðarhúsnæði	

(Ríkisskattstjóri,	e.d.-d).		
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7 Fjölskylduskattlagning	

Til	fjölskylduskattlagningar	telst	skattlagning	á	tekjuskattsstofn	hjóna	eða	sambúðarfólks	

og	 barna	 á	 þeirra	 framfæri	 sem	 ekki	 hafa	 náð	 16	 ára	 aldri.	 Þar	 að	 auki	 tekur	

skattlagningin	tillit	til	persónuafsláttar	og	bóta	sem	þessir	aðilar	gætu	átt	rétt	á	(Ísland,	

e.d-b).	Fjölskyldumynstur	eru	alls	konar	og	hefur	sú	þróun	átt	sér	stað	að	margir	kjósa	

að	 vera	 í	 óvígðri	 sambúð	 í	 stað	 hjónabands.	 Jafnvel	 er	 því	 svo	 farið	 að	 fólk	 gangi	 í	

hjónaband	eingöngu	af	lagalegum	ástæðum	vegna	þess	réttar	sem	fólk	nýtur	af	því.	Fólk	

lifir	 sífellt	 lengur,	 eignast	 færri	 börn	 og	 eignast	 þau	 seinna	 á	 lífsleiðinni	 (Guðrún	

Erlendsdóttir,	1988).		

Frjósemi	á	Íslandi	hefur	aldrei	verið	minni	en	nú.	Til	lengri	tíma	litið	er	talið	álitlegast	

að	konur	eignist	að	meðaltali	2,1	barn.	Fyrir	100	árum	síðan	var	meðaltalið	3,8	börn	en	

nú	er	 sú	 tala	komin	niður	 í	1,71	barn.	Konur	eignast	einnig	börn	síðar	á	 lífsleiðinni	en	

þær	gerðu	áður.	Meðalaldur	frumbyrja	hefur	hækkað	um	tæplega	6	ár	frá	1980	og	var	

27,8	 ár	 árið	 2017	 samkvæmt	 upplýsingum	 frá	 Hagstofu	 Íslands.	 Þrátt	 fyrir	 þetta	 er	

fæðingartíðni	á	Íslandi	hærri	en	annars	staðar	Í	Evrópu.	Fæðingar	utan	hjónabands	eru	

einnig	 algengari	 á	 Íslandi	 en	 annars	 staðar	 í	 Evrópu	 en	 fjöldi	 barna	 sem	 fæðast	 utan	

sambúðar	hefur	haldist	að	mestu	í	stað	síðan	1961.	Fæðingum	innan	hjónabands	hefur	

hinsvegar	fækkað	úr	um	það	bil	75%	allra	fæðinga	árið	1961	niður	 í	30%	allra	fæðinga	

árið	2017.	Fæðingar	innan	óvígðrar	sambúðar	hefur	á	sama	tíma	fjölgað	úr	rúmlega	10%	

í	 rúmlega	56%	 (Hagstofa	 Íslands,	 2018).	Hjónaband	 samkynhneigðra	hafa	 verið	 leidd	 í	

lög	og	njóta	þau	pör	því	allra	þeirra	réttinda	sem	hjónabandi	fylgir	líkt	og	réttinn	til	þess	

að	 skila	 sameiginlegu	 skattframtali.	 Samkynhneigð	 pör	 mega	 loks	 ættleiða	 börn	 frá	

öðrum	löndum	sem	og	að	gangast	undir	tæknifrjóvgun	og	þannig	átt	rétt	á	barnabótum	

(Lög	um	tekjuskatt	nr.	90/2003).		

7.1 Aðilar	í	hjónabandi	
Hjúskapur	 er	 samningur	 milli	 tveggja	 aðila	 sem	 uppfyllir	 formreglur	 hjúskaparlaga	 en	

þau	 lög	 gilda	 ekki	 um	 óvígða	 sambúð.	 Til	 þess	 að	 mega	 ganga	 í	 hjónaband	 þurfa	

einstaklingar	að	hafa	náð	18	ára	aldri	en	yngri	aðilar	geta	fengið	hjúskaparleyfi	hafi	þeir	
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velyrði	forsjárforeldra	sinna.	Hjón	eru	eru	jafningjar	og	bera	skyldur	gagnvart	hvoru	öðru	

eftir	því.	Þau	bera	því	 jafna	ábyrgð	á	því	að	gæta	hagsmuna	heimilis	síns	og	að	annast	

uppeldi	barna	sinna.	Hjón	eru	talin	einstaklingar	en	ekki	ein	heild	og	ræður	hvort	um	sig	

sínum	 eignum	 og	 ber	 ábyrgð	 á	 sínum	 skuldum	 hvort	 fyrir	 sig	 (Lög	 um	 hjúskap	 nr.	

31/1993).		

Hér	áður	fyrr	var	tekjuskattur	einungis	lagður	á	eiginmenn	og	þá	greiddu	þeir	fullan	

skatt	af	 sínum	heildartekjum	en	einnig	af	helmingi	 tekna	eiginkvenna	sinna.	Nú	er	því	

svo	 farið	 að	 hjón	 teljast	 sjálfsstæðir	 skattaðilar	 samkvæmt	 5.	 gr.	 tsl.	 og	 því	 er	

tekjuskattur	ákveðinn	fyrir	hvort	þeirra	í	sínu	lagi.	Fjármagnstekjur	hjóna	eru	hins	vegar	

lagðar	 saman	 og	 skattlagðar	 hjá	 því	 hjóna	 sem	 hærri	 hefur	 laun	 og	 skyldar	 tekjur	

samkvæmt	 A-lið	 7.	 gr.	 tsl.	 Allur	 leyfilegur	 frádráttur	 samkvæmt	 30.	 gr.	 tsl.	 er	 síðan	

dreginn	frá	launum	og	skyldum	tekjum	til	þess	að	finna	tekjuskattstofn	hjóna.	Þó	svo	að	

hjón	 séu	 samkvæmt	 skilgreiningu	 einstaklingar	 þá	bera	þau	 sameiginlega	 ábyrgð	 á	 að	

skattar	 þeirra	 séu	 greiddir	 samkvæmt	 116.	 gr.	 tsl.	 Vegna	 þessa	 má	 innheimtumaður	

ríkissjóðs	ganga	að	báðum	aðilum	vegna	 vangoldinna	 skatta	 til	 þess	 að	 fá	þá	 greidda.	

Lögin	 leggja	svo	til	að	það	hjóna	sem	borgar	skuld	sem	það	stofnaði	ekki	sjálft	til	skuli	

krefjast	endurgreiðslu	frá	maka	sínum	í	hlutfalli	við	tekjur	og	eignir	þeirra	hjóna.	Skuldi	

fólk	skatta	ganga	þær	barnabætur	og	vaxtabætur	sem	hjónin	eiga	rétt	á	upp	í	skuldina	

(Lög	 um	 tekjuskatt	 nr.	 90/2003).	 Hjón	 fá	 barnabætur	 greiddar	 til	 helminga	 og	 eru	

bæturnar	óskertar	séu	sameiginlegar	tekjur	þeirra	ekki	hærri	en	5.800.000	kr.	Bætur	eru	

greiddar	 með	 hverju	 barni	 og	 aukagreiðslu	 fyrir	 hvert	 barn	 undir	 7	 ára	 aldri	

(Ríkisskattstjóri,	e.d.-c).	

Samsköttun	er	upphaf	sameiginlegrar	ábyrgðar	á	skattgreiðslum	en	samsköttun	fólks	

hefst	 með	 hjónabandi	 eða	 sambúð	 og	 lýkur	 við	 skilnað	 og	 sambúðarslit.	 Skuldir	 sem	

aðilar	hafa	stofnað	til	fyrir	samsköttunina	falla	því	ekki	undir	ábyrgð	hins	og	sömuleiðis	

ekki	skuldir	sem	stofnað	er	til	eftir	lok	samsköttunar	(Lög	um	tekjuskatt	nr.	90/2003).		

Þegar	 einstaklingar	 giftast,	 skilja	 eða	 slíta	 samvistum	þarf	 að	handreikna	 tekjuskatt	

þeirra.	Þetta	þarf	einnig	að	gera	þegar	annar	makinn	deyr.	Ástæðan	er	sú	að	yfirleitt	er	

tekjuskattur	einstaklinga	 reiknaður	 frá	1.	 janúar	 til	31.	desember	og	því	þarf	að	skipta	

árinu	í	tvennt	miðað	við	þá	dagsetningu	sem	hjúskaparstaðan	breytist.	Þegar	bæði	eða	

annað	 hvort	 hjóna	 óska	 eftir	 skilnaði	 falla	 niður	 flest	 réttaráhrif	 hjúskaparins	 þar	 á	
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meðal	fjárhagsleg	samábyrgð	og	gagnkvæmur	erfðaréttur.	Eigi	hjónin	börn	undir	18	ára	

aldri	 þurfa	 þau	 að	 ákveða	 hvort	 foreldraábyrgð	 þeirra	 verði	 sameiginleg	 eða	 falli	 í	

hendur	 annars	 foreldrisins.	 Þau	 þurfa	 einnig	 að	 komast	 að	 samkomulagi	 um	

meðlagsgreiðslur	 og	 leggja	 fram	 skriflegan	 fjárskiptasamning	 eigi	 hjónin	 einhverjar	

eignir.	Þar	sem	hjón	eru	framfærsluskyld	hvort	við	annað	þar	til	 lögskilnaður	er	veittur	

þarf	 að	 komast	 að	 niðurstöðu	 um	 það	 hvort	 annað	 þeirra	 þurfi	 að	 borga	 hinu	

framfærslueyri	eða	lífeyri	eftir	því	sem	við	á.	Allur	ágreiningur	um	þessi	mál	fer	í	gegnum	

sýslumann	(Sýslumenn,	2017).		

Endalok	hjúskapar	geta	orðið	með	þrennum	hætti	það	er	með	ógildingu,	lögskilnaði	

eða	andláti	maka	(Lög	um	Hjúskap	nr.	31/1993).	Við	andlát	erfa	lögerfingjar	hinn	látna.	

Lögerfingjar	eru	skilgreindir	í	lögum	um	erfðir	nr.	8/1962	en	það	eru	börn	og	aðrir	niðjar,	

foreldrar	 og	 þeirra	 niðjar	 og	 eftirlifandi	 maki	 þess	 látna	 (Lög	 um	 erfðir	 nr.	 8/1962).	

Lögerfðaréttur	er	á	milli	hjóna	og	eiga	þau	rétt	á	að	sitja	 í	óskiptu	búi	séu	börn	þeirra	

ófjárráða.	 Hjón	 þurfa	 heldur	 ekki	 að	 greiða	 erfðafjárskatt	 sín	 á	milli	 sem	 annars	 væri	

10%	af	fjárhæðum	umfram	1,5	milljónum	(Lög	um	erfðafjárskatt	nr.	14/2004).		

7.2 Aðilar	í	óvígðri	sambúð	
Óvígð	 sambúð	 er	 sambúð	 tveggja	 aðila	 í	 ástarsambandi	 sem	 hafa	 ekki	 gengið	 í	

hjónaband.	 Sambúðin	þarf	 að	 vera	 skráð	 í	 þjóðskrá	 en	 til	 þess	 að	það	megi	 gera	þarf	

sambúðin	 að	 hafa	 verið	 til	 eins	 árs	 eða	 að	 einstaklingarnir	 eigi	 von	 á	 eða	 eigi	 barn	

saman.	Ólíkt	hjónavígslu	hjúskapar	er	enginn	atburður	sem	á	sér	stað	sem	gefur	skýrt	til	

kynna	 um	 upphaf	 óvígðrar	 sambúðar	 (Guðrún	 Erlendsdóttir,	 1988).	 Einstaklingar	 í	

sambúð	 sem	 vilja	 njóta	 samsköttunar	 geta	 óskað	 leyfis	 við	 skattyfirvöld	 að	 skila	

sameiginlegu	skattframtali	líkt	og	hjón	skulu	gera.	Óvígð	sambúð	er	hins	vegar	ekki	skráð	

afturvirkt	(Ísland,	e.d.-c).	

Ábyrgð	skattgreiðslna	aðila	í	óvígðri	sambúð	er	líkt	og	hjá	aðilum	í	hjónabandi	einnig	

sameiginleg	sbr.	3.	mgr.	62.	gr.	tsl	og	því	má	innheimtumaður	ríkisins	ganga	að	báðum	

aðilum	vegna	vangoldinna	skatta.	Barnabætur	og	vaxtabætur	til	aðila	 í	óvígðri	sambúð	

eru	eins	og	hjá	hjónum	(Lög	um	tekjuskatt	nr.	90/2003).	

Enginn	 lögerfðaréttur	 er	 á	milli	 sambúðarfólks	 í	 óvígðri	 sambúð.	 Eftirlifandi	maki	 í	

óvígðri	sambúð	þarf	þó	ekki	að	borga	erfðafjárskatt	en	fær	hins	vegar	ekki	að	sitja	áfram	

í	óskiptu	búi	eigi	hinn	látni	ófjárráða	börn	(Sýslumenn,	2016).	
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7.3 Börn	
Einstaklingar	 undir	 16	 ára	 aldri	 sem	eru	 á	 framfæri	 foreldra	 sinna	 eru	 ekki	 sjálfstæðir	

skattaðilar	samkvæmt	6.	gr.	tsl.	og	teljast	allar	eignir	þeirra	með	eignum	foreldra	þeirra	

(Lög	 um	 tekjuskatt	 nr.	 90/2003).	 B-liður	 16.	 gr.	 reglugerðar	 nr.	 245/1963	 fjallar	 um	

framfærslu	barna	í	heimahúsum	og	segir	þar	að	börn	sem	búa	hjá	foreldrum	sínum	skuli	

ekki	greiða	skatt	af	þeirri	framfærslu	sem	þau	fá	hvort	sem	þau	eru	skattgreiðendur	eða	

ekki	(Reglugerð	nr.	245/1963).	Þó	svo	að	börn	séu	ekki	sjálfstæðir	skattaðilar	mega	þau	

vinna.	 15-17	 ára	börn	mega	 að	hámarki	 vinna	 átta	 klukkustunda	 vinnudag	 fimm	daga	

vikunnar	 en	 enga	 næturvinnu.	 13-14	 ára	 börn	 mega	 vinna	 létt	 verk	 svo	 sem	

þjónustustörf	 en	 alls	 ekki	 neina	 erfiðis	 vinnu	 eða	 áhættusama	 vinnu.	 Ólöglegt	 er	 að	

greiða	 börnum	 lægri	 laun	 en	 kjarasamningar	 kveða	 á	 um	 og	 ekki	 má	 greiða	 þeim	

jafnaðarkaup	 frekar	en	öðrum	enda	slíkt	ekki	 til	 (Áttavitinn,	e.d.-c).	Vinni	börn	sér	 inn	

tekjur	 sem	 falla	undir	1.	 tl.	A-liðs	7.	 gr.	 tsl.	 og	 fara	 yfir	 frítekjumarkið	 sem	er	180.000	

krónur	á	gjaldárinu	2018	skulu	þær	skattlagðar	(Ríkisskattstjóri,	e.d.-d).	Börn	borga	6%	

skatt	 en	 njóta	 ekki	 persónuafsláttar	 (Lög	 nr.	 90/2003	 um	 tekjuskatt).	 Hafi	 barn	 aðrar	

tekjur	en	launatekjur	skattleggjast	þær	hjá	því	foreldri	sem	hefur	hærri	laun	og	skyldar	

tekjur	samkvæmt	7.	gr.	tsl.	séu	foreldrar	barnsins	samskattaðir.	Séu	þeir	það	hins	vegar	

ekki	 þá	 borgar	 skattinn	 það	 foreldri	 sem	 þiggur	 barnabætur	 vegna	 barnsins	 (Lög	 nr.	

90/2003	um	tekjuskatt).	

7.4 Einstæðir	foreldrar	
Einstætt	 foreldri	 er	 það	 foreldri	 sem	 hefur	 barn	 undir	 16	 ára	 aldri	 á	 framfæri	 og	 sér	

einsamalt	 um	 framfærslu	 þess.	 Séu	 foreldrar	 barns	 hvorki	 í	 hjónabandi	 né	 skráðri	

sambúð	 við	 fæðingu	 barnsins	 fær	 móðir	 þess	 forsjá.	 Foreldrar	 geta	 samið	 um	 það	

sérstaklega	 að	 forsjáin	 sé	 sameiginleg	 og	 er	 þá	 barninu	 ákveðið	 lögheimili	 hjá	 öðru	

foreldrinu.	 Það	 foreldri	 sem	 barnið	 hefur	 lögheimili	 hjá	 á	 rétt	 á	 meðlagi	 frá	 hinu	

foreldrinu.	 Hafi	 einstætt	 foreldri	 fleiri	 en	 eitt	 barn	 í	 sinni	 forsjá	 er	 heimild	 til	 þess	 að	

greiða	því	mæðralaun	eða	feðralaun	eftir	því	sem	við	á.	Einstæðir	foreldrar	geta	sótt	um	

að	daggæslu-	og	 leikskólagjöld	sem	þeir	borga	séu	niðurgreidd	af	því	sveitarfélagi	sem	

þeir	hafa	búsetu	í	(Ísland,	e.d.-a).	Barnabætur	greiðast	í	heilu	lagi	til	einstæðra	foreldra.	

Það	 foreldri	 sem	 greiðir	 meðlag	 fær	 því	 ekki	 greiddar	 barnabætur	 sama	 hvort	 forsjá	

barnsins	er	sameiginleg	eður	ei.	Kynnist	einstætt	foreldri	nýjum	maka	og	taki	upp	óvígða	
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sambúð	með	þeim	einstaklingi	fær	það	að	halda	sínum	rétti	til	barnabóta	allt	þar	til	það	

uppfyllir	 skilyrði	 til	 samsköttunar.	 Þegar	 skilyrði	 til	 samsköttunar	 eru	 uppfyllt	 skal	

foreldrinu	reiknast	barnabætur	á	sama	hátt	og	um	annað	sambúðarfólk	(Ríkisskattstjóri,	

e.d.-c).	Skerðingarmörk	einstæðs	foreldris	er	2.900.000	kr.	og	er	greitt	með	hverju	barni	

og	hverju	barni	undir	7	ára	aldri	(Ríkisskattstjóri,	e.d.-d).	
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Niðurstaða	

Markmið	þessarar	ritgerðar	var	að	skoða	hvort	það	borgar	sig	fyrir	pör	að	vera	að	skila	

sameiginlegu	 skattframtali.	 Réttur	 einstaklinga	 getur	 verið	mismunandi	 eftir	 því	 hvort	

um	er	að	ræða	einhleyping,	einstætt	foreldri,	pör	í	óvígðri	sambúð	eða	hjón.	

Tekjuskattur,	 útsvar	 og	 fjármagnstekjuskattur	 fólks	 er	 reiknaður	 út	 eins,	 óháð	

hjúskaparstöðu	 þess.	 Samsköttuð	 pör	 og	 hjón	 geta	 hins	 vegar	 nýtt	 ónýttan	

persónuafslátt	 hvors	 annars	 til	 lækkunar	 á	 staðgreiðslu.	 Ónýttur	 persónuafsláttur	

safnast	 saman	 yfir	 árið	 en	 fyrnist	 svo	 um	 áramót.	 Ýmsar	 ástæður	 geta	 verið	 fyrir	

ónýttum	persónuafslætti	líkt	og	ástundun	náms	eða	hlutavinna	og	því	getur	verið	ágætis	

búbót	að	samnýta	persónuafslátt	þá	sér	í	lagi	ef	um	er	að	ræða	láglaunafólk.		

Hjúskaparlög	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 hjón	 séu	 einstaklingar	 sem	 bera	 sjálfir	 ábyrgð	 á	

sínum	eignum	og	skuldum.	Hins	vegar	hefst	 sameiginleg	ábyrgð	á	 skattgreiðslum	með	

samsköttun.	 Þá	má	 ganga	 að	 báðum	aðilum	óvígðrar	 sambúðar	 og	 hjónabands	 vegna	

vangoldinna	 skattaskulda	 hins.	 Þeim	 barnabótum	 sem	 samsköttuð	 pör	 eiga	 rétt	 á	 er	

skipt	á	milli	þeirra	til	helminga	en	þar	sem	það	má	ganga	 jafnt	á	samskattaða	foreldra	

geta	barnabætur	sem	annað	þeirra	fær	vegna	sinna	barna	gengið	upp	í	skattaskuld	hins.	

Skili	pör	sitt	hvoru	skattframtalinu	á	þetta	þó	ekki	við.	Það	gæti	því	verið	heillaráð	að	pör	

gangi	 úr	 skugga	 um	 að	 fjármálin	 séu	 skikkanleg	 áður	 en	 það	 óskar	 samsköttunar	 eða	

gengur	í	hjúskap	svo	þau	verði	ekki	til	vandkvæða	síðar	meir.	

Til	þess	að	njóta	samsköttunar	þurfa	foreldrar	barna	að	eiga	lögheimili	saman.	Skrái	

fólk	ekki	 lögheimili	sitt	rétt	getur	fólk	snúið	á	kerfið	og	hirt	hærri	barnabætur	þar	sem	

einstæðir	foreldrar	fá	hærri	barnabætur	en	samsköttuð	pör.	Vaxtabætur	taka	einnig	tillit	

til	hjúskaparstöðu	fólks	og	því	getur	fólk	einnig	snúið	á	kerfið	vilji	það	hærri	bætur.	Hins	

vegar	getur	fólk	átt	það	á	hættu	að	borga	15%	álag	ef	upp	kemst	um	svikin.	Þó	svo	að	

sumir	gætu	séð	hag	sinn	 í	að	hagræða	sannleikanum	fyrir	hærri	bætur	er	þó	betra	að	

hafa	vaðið	fyrir	neðan	sig	með	því	að	fara	eftir	lögum	og	reglum	og	skrá	hjúskaparstöðu	

sína	líkt	og	hún	raunverulega	er.	Það	kemur	í	veg	fyrir	hvers	kyns	möguleg	og	ófyrirséð	

vandamál	síðar	á	lífsleiðinni.	
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Samkvæmt	 erfðalögum	 nr.	 8/1962	 teljast	 lögerfingjar	 vera	 börn	 og	 aðrir	 niðjar,	

foreldrar	og	þeirra	niðjar	og	maki	þess	sem	látinn	er.	Lögerfðaréttur	er	því	á	milli	hjóna	

en	 hann	 er	 enginn	 á	milli	 sambúðarfólks	 í	 óvígðri	 sambúð.	 Einstaklingar	 í	 hjónabandi	

eiga	 rétt	 á	 að	 sitja	 í	 óskiptu	 búi	 séu	 börn	 þeirra	 ófjárráða	 en	 það	 eiga	 einstaklingar	 í	

óvígðri	sambúð	hins	vegar	ekki.	Barnafjölskyldur	þurfa	því	að	hugsa	málið	vandlega	því	

þó	ungt	fólk	eigi	síst	von	á	því	að	dauðinn	banki	á	dyrnar	þá	gerist	það	því	miður.	

Það	getur	verið	gott	að	 skyggnast	á	bak	við	 tjöldin	þegar	 taka	á	 stórar	ákvarðanir	 í	

lífinu.	Það	er	ekki	alltaf	augljóst	hvað	fylgir	með	 í	kaupunum	og	til	þess	að	koma	í	veg	

fyrir	 að	þurfa	 vinda	ofan	af	mistökum	eftir	 á	 er	 gott	 að	 vita	 að	hverju	maður	 gengur.	

Líklega	 þurfa	 fæstir	 að	 hafa	 nokkrar	 áhyggjur	 af	 skattastöðu	 síns	 heittelskaða	 en	 þó	

leynist	líklegast	einn	og	einn	svartur	sauður	inn	á	milli.	Séu	börn	komin	inn	í	spilið	er	það	

þó	sniðugast	að	taka	upp	hjúskap	þar	sem	erfðaréttur	fólks	er	enginn	í	óvígðri	sambúð.		
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