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Útdráttur 

Ritgerð þessi ber heitið: Ákvörðun erfðafjárskatts. Umfjöllunarefninu er ætlað að gera 

lesendum kleift að sjá hvernig erfðafjárskattur er ákvarðaður og hvað ber að hafa í huga þegar 

erfingjar standa frammi fyrir greiðslu erfðafjárskatts. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að gera 

grein fyrir þróun erfðafjárskattslaga í gegnum áranna rás, hvaða reglur gilda við útreikning 

skattsins og gera grein fyrir ákveðnum ágreiningi er getur myndast við ákvörðun 

erfðafjárskatts, áhersla er því lögð á úrskurði yfirskattanefndar. Höfundur nálgast 

viðfangsefnið með þeim hætti að skipta umfjöllun í níu kafla. Í upphafi ritgerðarinnar verður 

fjallað um sögu og breytingu á lögum um erfðafjárskatt. Því næst er fjallað um núgildandi lög 

um erfðafjárskatt nr. 14/2004 og skattskylda aðila. Í kjölfarið verður fjallað um skiptingu 

dánarbús og til hvaða reglna ber þar að líta. Þá er einnig gerð grein fyrir erfðafjárskatti af 

fyrirframgreiddum arfi og skattlagningu gjafa. Rakið er hvaða reglur gilda um erfðafjárskatt í 

framkvæmd og um þær kæruheimildir til yfirskattanefndar sem kveðið er á um í 

erfðafjárskattslögum. Fjallað verður um þær afleiðingar er geta átt sér stað ef brotið er gegn 

lögum um erfðafjárskatt. Litið verður til tvísköttunarsamnings sem íslenska ríkið gerði við 

Norðurlöndin til að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár. Að lokum verður litið til hvernig 

erfðafjárskatti er háttað á Norðurlöndum. Það sem lestur ritgerðar þessarar mun leiða í ljós er 

að erfðafjárskattslög hafa tekið miklum breytingum síðan þau voru fyrst lögleidd, einnig að 

erfðafjárskattur er flókinn í umsýslu og þá sé mikilvægt að hafa í huga núgildandi 

erfðafjárskattslög. Áfram munu vera skiptar skoðanir milli manna um ákvörðun erfðafjárskatts 

og má álykta að núgildandi erfðafjárskattslög munu breytast með tímanna rás. 
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Abstract 

The name of this thesis is: Decision on inheritance tax. The discussion is intended to make the 

readers able to notice how inheritance tax is determined and what to keep in mind when heirs 

are faced with the payment of inheritance tax. The subject of the thesis is to explain the 

development of the inheritance tax law over the years, what rules apply to the calculation of 

the tax and explain certain disputes that may arise in the decision of inheritance tax, emphasis 

is therefore placed on the ruling of the Internal Revenue Committee. The author approaches 

the subject by dividing it into nine chapters. At the beginning of this thesis, the history and 

amendment of the law on inheritance tax will be discussed. Furthermore the current law on 

inheritance tax, nr. 14/2004 will be discussed. Subsequently, the division of the estate of the 

deceased will be addressed and what rules should therefore be taken into account. Inheritance 

tax on prepaid inheritance and taxation of gifts is also explained. The rules that apply to 

inheritance tax in practice and the powers of appeal to the Internal Revenue Committee 

provided for in the inheritance tax law are outlined. The consequences that can occur if the 

inheritance tax law is violated will be addressed as well. Finally, the Nordic Double Taxation 

Convention concerning inheritance and gift tax will be discussed and analyzed. The reading of 

this thesis will reveal that inheritance tax law has undergone major changes since it was first 

enacted, also that the inheritance tax is complex to administer and it is important to keep in 

mind the current inheritance tax law. Opinions of people will continue to be divided on the 

decision on inheritance tax, and therefore the current inheritance tax law will undoubtedly 

change over time. 
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1. Inngangur 

Um erfðafjárskatt gilda lög nr. 14/2004 um erfðafjárskatt með síðari breytingum. Samkvæmt 

lögunum ber að greiða erfðafjárskatt af öllum fjárverðmætum sem við skipti á dánarbúi 

arfleifanda ganga til erfingja. Ólíkt ýmsum öðrum sköttum tekur erfðafjárskattur ekki tillit til 

fjárhagsstöðu né greiðslugetu skattgreiðandans, erfingjar greiða því sama skatt óháð því 

hvernig þeir eru staddir fjárhagslega. Ríkið tengir ýmsa gjald- og skattheimtu við 

eignaryfirfærslu eða stofnun réttinda yfir eignum o.fl., sbr. reglur um þinglýsingargjöld, 

stimpilgjöld og virðisaukaskatt, en erfðir eru eitt af þeim lagaatriðum, sem ráða 

eignayfirfærslu.  

 

Erfðafjárskattur getur haft mikil áhrif á fjárhag erfingja. Gildi erfða fyrir þá er að miklu leyti 

háð því, hversu háir erfðafjárskattar eru og hvernig þeim er nánar fyrir komið. Ljóst er að 

erfðafjárskattar varða einnig miklu fyrir hvern þann, sem lætur eftir sig arf. Ef erfðafjárskattar 

eru mjög háir í þjóðfélagi, er líklegt að það hafi þau áhrif að menn hyllist til að ráðstafa eignum 

sínum fremur með lífsgerningi en dánargerningi.1 Eru því líkur á því að háir skattar muni freista 

manna til að stinga erfðafé undan sköttum.2 Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laganna, eins og þeim var 

breytt með lögum nr. 164/20103, er erfðafjárskattur 10% af skattstofni dánarbús, þó þannig að 

af dánarbúum sem stofnuðust fyrir 1. janúar 2021 greiðist ekki erfðafjárskattur af fyrstu 

1.500.000 kr., en af dánarbúum, sem stofnuðust eftir þann dag greiðist ekki erfðafjárskattur af 

fyrstu 5.000.000 kr., sbr. lög nr. 133/2020 um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir 

árið 2021.4  

 

Í grófum dráttum mun vera stuðst við eftirfarandi skipulag í ritgerðinni en uppbygging hennar 

mun vera í samræmi við markmið. Í öðrum kafla er fjallað almennt um skattlagningu erfðafjár. 

Einnig er farið ítarlega í breytingu og sögu laga um erfðafjárskatt. Í þriðja kafla er gerð grein 

fyrir núgildandi lögum um erfðafjárskatt, nr. 14/2004. Er þar að finna umfjöllun um skattstofn, 

skattskylda aðila og flokkun skattaðila. Í fjórða kafla verður fjallað um skattlagningu dánarbúa 

og hvernig yfirskattanefnd hefur snúið sér í deilumálum er upp þar koma. Í fimmta kafla verður 

 
1 Ármann Snævarr, Erfðaréttur (Námssjóður Lögmannafélags Íslands 1991) 574. 
2 Ármann Snævarr, „Hugleiðingar um erfðarétt einstaklinga og nokkur stefnumið í erfðarétti“ (1978) 31 (3) 

Úlfljótur 163, 169. 
3 Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum nr. 164/2010. 
4 Sýslumenn, „Erfðafjárskattur“ (Sýslumenn, 19. febrúar 2021) <https://www.syslumenn.is/thjonusta/andlat-og-

danarbu/erfdafjarskattur/> skoðað 15. mars 2021. 
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sagt til um erfðafjárskatt af fyrirframgreiddum arfi og skattlagningu gjafa. Í sjötta kafla verður 

fjallað um erfðafjárskatt í framkvæmd og um gjalddaga, greiðsluábyrgð og innheimtu 

skattyfirvalda. Í sjöunda kafla verður farið í brot gegn lögum um erfðafjárskatt og hverjar 

afleiðingar slíks eru. Í áttunda kafla verður fjallað um tvísköttunarsamninga. Í níunda kafla 

verður fjallað um hvernig erfðafjárskatti er háttað á Norðurlöndum. Í tíunda kafla er efni 

ritgerðarinnar loks tekið saman í stuttu máli.  

 

2. Erfðafjárskattur 

2.1. Almennt um skattlagningu erfðafjár 

Erfðafjárskattur er sérskattur sem verður gjaldkræfur þegar arfshlutur er greiddur erfingja eða 

gjafþega. Skoðanir manna um eðli hans og grundvöll fyrir tilvist hans eru skiptar.5 Skatturinn 

byggist á sérstæðum eignaauka, er ber að höndum oftast sem eindargreiðsla án sérstakra 

framlaga eða tilkostnaðar arftökumannsins (e. enrichment tax).6 Vegna sérstöðu þessa 

eignaauka þykir rétt að leggja á hann skatt einan og sér, án tillits til greiðslugetu 

skattgreiðandans. Ljóst er að skattur þessi gegnir almennt svipuðu hlutverki og aðrir skattar, 

þ.e. að afla ríkissjóði eða einstökum sjóðum hans tekna. Þarf þá einnig að hafa í huga tengsl 

skatta þessara við erfðaréttinn og fyrirkomulag hans, einkum lögerfðir.7 Erfðafjárskattur er 

skattlagður við yfirfærslu eigna milli aðila. Þinglýsingargjöld og stimpilgjöld eru dæmi um 

slíka skattlagningu. Væri þá einnig hægt að líta til þess að virðisaukaskattur sé í sama flokki. 

Skattar þessir bera það með sér að skattskylda stofnast við aðilaskipti að eignarréttindum. Í 

tilfelli erfðafjárskatts er horft til þess að bæði séu um að ræða tekjuaukningu sem og 

eignaaukningu hjá þeim erfingja sem erfir verðmæti. Að því sögðu mætti þar af leiðandi líta á 

erfðafjárskatt sem skatt er kemur til viðbótar við tekjuskatt. Í 7. gr. laga nr. 90/2003 um 

tekjuskatt er kveðið á um að skattskyldar tekjur teljast sem hvers konar gæði, laun, arður og 

hagnaður sem skattaðili eignast og metin verða til fjár.8  

 

2.2. Breyting og saga laga um erfðafjárskatt 

Lög um erfðafjárskatt eiga rætur að rekja til danskra laga. Fyrstu ákvæði um erfðafjárskatt í 

Danmörku er að finna í tilskipun frá 12. september 1792 en sú tilskipun var einnig lögleidd hér 

 
5 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur: yfirlit um meginefni erfðareglna (Háskólaútgáfan 1998) 575. 
6 Ármann Snævarr, Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti II (1979) 513. 
7 sama heimild 514. 
8 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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á landi.9 Ástæður fyrir lögleiðslu erfðafjárskatta árið 1792 voru berlega skatteðlis, sbr. formála 

tilskipunarinnar, þar sem segir að reglurnar séu lögfestar til þess að viðhalda jafnvægi milli 

tekna og útgjalda. (d. „at vedligholde ligevægt mellem vore Intægter og Udgifter“). Kemur þar 

einnig fram að erfðafé þyki heppilegur skattstofn þar sem hinir skattskyldu borga skatt af 

eignum sem oft geta komið óvænt fram (d. „af en virkelig formue, som ofte kan ansees som 

uventet“).10 Framangreindar reglur voru svo ítrekaðar og breytingar gerðar með tilskipun 

dagsett 8. febrúar 1810 um gjald af fasteignasölu og erfðafé.11 Þessar tvær lagaheimildir giltu 

fram til ársins 1911, er þær voru felldar úr gildi með lögum nr. 15/1911. Þá var einnig gerð sú 

breyting að erfðafjárskattur var hækkaður, gerður mishár eftir skyldleika erfingja og látinn fara 

stighækkandi. Í Alþingistíðindum frá 1921, má sjá að talið var að eldri lög um erfðafjárskatt 

hafi verið langt á eftir tímanum.12 Voru það þá lög nr. 30/1921 er tóku við af framangreindum 

eldri lögum. Innihald og efni nýju laganna var lítið breytt og einu breytingarnar sem gerðar 

voru lutu að því að auka tekjur til ríkissjóðs. Var skatturinn meðal annars hækkaður og voru 

ákvæði sett inn sem höfðu í för með sér vandlegra framtal til skattsins en áður hafði verið. 

Lögum nr. 30/1921 var breytt með lögum nr. 20/1972, lögin voru sett vegna breytinga sem 

varð á skattstiganum vegna verðbreytinga og töluverðar hækkunar á fasteignamati áramótin 

1971-1972. Breyting var gerð á 1. gr. framangreindra laga og kom þar í stað „ríkissjóðs“ orðið 

„erfðafjársjóðs“. Með lögum nr. 12/1952 var erfðafjársjóði settur stoð. Í frumvarpinu var 

fjallað um það hlutverk erfðafjársjóðs að fjármagna margvísleg og brýn hagsmunamál fatlaðra 

eftir því sem nánar er mælt fyrir um í 40. gr laga 12/1952. Skattþrepunum var þá jafnframt 

fækkað. Í frumvarpi til laganna kom fram að þó hámarksskattur héldist óbreyttur og skatturinn 

væri lægri en samkvæmt gildandi lögum væru líkur á að tekjur erfðafjársjóðs myndu hækka frá 

því sem áður var vegna mikillar hækkunar á fasteignamati. Við gildistöku nýja 

fasteignamatsins um áramótin 1976-1977 var skattstig laganna aftur breytt, með lögum nr. 

46/1978. Var hér ekki um grundvallarbreytingu að ræða, fremur en með lögunum frá 1972, og 

ekki breyttist hundraðshluti erfðafjárskattsins.13  

 

Ný heildarlög voru sett um erfðafjárskatt á 106. löggjafarþingi, voru það lög nr. 83/1984. Í 

frumvarpi til framangreindra laga kom fram að frumvarpið feli í sér lögfestingu á 

lagaframkvæmd sem hafði þróast í tímans rás og með þessum nýju lögum ætti að koma í veg 

 
9 Magnús Stephensen, Jón Jensson, og Jón Magnússon, Lagasafn handa alþýðu (Björn Jónsson 1887) 116–119. 
10 Ármann Snævarr, Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti II (n. 6) 512. 
11 Magnús Stephensen, Jón Jensson, og Jón Magnússon (n. 9) 182–185. 
12 Alþt. 1921, A-deild, 33. 
13 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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fyrir réttaróvissu sem gætu myndast vegna mismunandi túlkunar á ýmsum málum. Frumvarpið 

hafði að geyma töluverðar breytingar frá gildandi lögum. Þar var meðal annars að finna ákvæði 

sem myndi leiða til þess að maki arfleifanda væri undanþeginn greiðslu erfðafjárskatts. Lögum 

þessum var breytt með lögum nr. 114/1989, þar var að finna ákvæði sem sett voru inn vegna 

gerð samninga milli Norðurlandanna til að komast hjá tvísköttun erfðafjár. Verður að líta til 

þess að 2. mgr. 1. gr. laganna var einnig breytt, erfingjum var gert að greiða erfðafjárskatt af 

fasteignum sem þeir arfleifa hér á landi og óháð heimilisfesti þeirra. Var þá einnig ákvæði bætt 

við sem kvað um heimild ríkisstjórnar til að gera tvíhliða samninga við önnur ríki. Að lokum 

var breyting gerð á framangreindum lögum með lögum nr. 174/2000, þar sem erfðafjársjóður 

var lagður niður og málaflokkur fluttur til fjármálaráðherra frá félagsmálaráðherra.14  

 

3. Lög nr. 14/2004 um erfðafjárskatt 

Tekin var sú ákvörðun árið 2000 að færa skyldi umsjón og framkvæmd erfðafjárskattslaga til 

fjármálaráðuneytis frá félagsmálaráðuneytinu. Af þessum breytingum leiddi að 

fjármálaráðherra ákvað að láta endurskoða lög nr. 83/1984. Fyrir 130. löggjafarþing var lagt 

fram frumvarp til laga um erfðafjárskatt, frumvarp þetta varð að lögum nr. 14/2004. Í 

almennum athugasemdum við frumvarpið segir:  

 

Núgildandi lög um erfðafjárskatt eru að mörgu leyti orðin úrelt, enda sett við allar 

aðrar aðstæður en við búum nú við. 

 

Þann 31. mars 2004 voru framangreind lög nr. 14/2004 birt. Lög þessi tóku við af lögum nr. 

83/1984. Með lögum nr. 14/2004 var gerð sú breyting að nú skyldu eignir vera metnar 

samkvæmt markaðsvirði en ekki nafnvirði eins og var í eldri lögum. Líta skal til 21. gr. laga 

nr. 14/2004 er sagði: 

 

Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 2004 og taka til skipta á dánarbúum þeirra sem andast 

þann dag eða síðar. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 83/1984, um erfðafjárskatt, 

með síðari breytingum. Lögin taka einnig til búskipta þeirra er hafa heimild til setu 

í óskiptu búi fari þau fram eftir gildistöku laganna. 

 

Áhugavert er að sjá að í kjölfarið ríkti óvissa um hvaða lög og reglur voru í gildi um 

erfðafjárskatt. Ágreiningur gæti því myndast þar sem óljóst var hvernig skyldi snúa sér við 

 
14 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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skipti á dánarbúum aðila sem látist hefði fyrir gildistöku laga nr. 14/2004, sérstaklega í þeim 

tilfellum þar sem ekki var til staðar samþykki til setu í óskiptu búi. Við þessari óvissu voru sett 

lög nr. 15/200415, lögin voru birt 20. apríl 2004 og tóku þegar gildi. Ákvæði var því bætt við 

til bráðabirgða við lög nr. 14/2004, er það svohljóðandi: 

 

Ákvæði laga nr. 83/1984, um erfðafjárskatt, með síðari breytingum, skulu gilda um 

skipti á dánarbúum þeirra sem önduðust fyrir 1. apríl 2004, sbr. þó ákvæði 3. málsl. 

21. gr. laga þessara. 

 

Mælt var fyrir um að gildistaka laga nr. 14/2004 yrði 1. apríl og lögin skyldu taka til skipta á 

dánarbúum þeirra sem létust þann dag eða síðar, sbr. 21. gr. laganna. Var þá mælt fyrir um að 

lög nr. 83/1984 skyldu falla úr gildi frá sama tíma. Er því ljóst að framangreindu sögðu að frá 

og með 1. apríl 2004 og til og með 21. apríl 2004 voru engin lög um erfðafjárskatt í gildi við 

skipti á dánarbúum þeirra sem létust fyrir 1. apríl 2004.16 Athugunarvert er að líta til dóms 

Hæstaréttar í máli nr. 465/200417 þar sem deilt var um álagningu erfðafjárskatts. Arfleifandi 

lést árið 2003 og erfingjar fengu leyfi til einkaskipta 2004. Sýslumanni var afhent 

erfðafjárskýrsla 13. apríl 2004, og þegar leyfið var veitt voru lög nr. 83/1984 í gildi. Lög nr. 

14/2004 voru gefin út 26. apríl 2004 og birt 31. apríl sama árs. Bráðabirgðaákvæði var síðan 

bætt við nýju lögin. Hæstiréttur komst að því að frá gildistöku laga nr. 14/2004 og þar til 

bráðabirgðaákvæði hafði tekið gildi, var engin löggjöf í gildi um erfðafjárskatt vegna skiptingu 

á dánarbúum þeirra sem létust fyrir 1. apríl 2004. Taldi Hæstiréttur þar að leiðandi að 

sýslumaður hefði ekki heimild til að leggja erfðafjárskatt á erfingja, þar sem 

bráðabirgðaákvæði við lög nr. 14/2004 hafði ekki tekið gildi. Ákvörðun sýslumanns var felld 

úr gildi og erfingjum ekki gert að greiða erfðafjárskatt af arfi úr umræddu dánarbúi.  

 

Af framangreindu sögðu er ljóst að lagaheimild hafi skort í þrjár vikur. Mistök af hálfu 

löggjafans varð til þess að lagaheimild féll úr gildi og var lögfest um leið þegar umrædd mistök 

litu dagsins ljós.  

 

3.1. Almennt um lög nr. 14/2004 

Með lögum nr. 14/2004 um erfðafjárskatt („esl“.), var ákveðið að erfðafjárskattur skyldi vera 

5% og skattfrelsismörkin 1.000.000 kr. Erfðafjárskattur var síðan hækkaður í 10% og 

 
15 Lög um breytingu á lögum nr. 14/2004 um erfðafjárskatt nr. 15/2004. 
16 Líndal Sigurður, „Um lagaskil og afturvirkni laga“ (2006) 59 (1) Úlfljótur 5, 59. 
17 Hrd. 2. desember 2004 í máli nr. 465/2004. 
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skattfrelsismörkin í 1.500.000 kr. með lögum nr. 164/2010 um ráðstafanir í ríkisfjármálum. Frá 

þeim þeim tíma hafa hlutföll og skattfrelsismörk erfðafjárskattsins staðið óbreytt. Breytingar 

voru gerðar á esl. með lögum nr. 133/2020.18 Í athugasemdum við 36. gr. frumvarps til 

framangreindra laga var lagt til þess að skattfrelsismörk erfðafjárskatts hækki úr 1.500.000 kr. 

í 5.000.000 kr. Með slíkum breytingum er tekið skref í þá átt að draga úr skattbyrði einstaklinga 

sem fá úthlutað arfi úr dánarbúi. Hækkun skattfrelsismarka mun sérstaklega koma til með að 

nýtast einstaklingum sem fá úthlutað arfi úr eignaminnstum dánarbúum. Skattfrelsismörk skulu 

taka breytingum við upphaf hvers árs í réttu hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs frá 

upphafi til loka næstliðins 12 mánaða tímabils. Vert er að taka fram að ekki skuli víkja frá 

þeirri meginreglu að dánardagur skuli hafður til viðmiðunar, m.a. hvar skattfrelsismörk liggja 

ef skipti dánarbús fara fram á öðru almanaksári en þegar dánardag bar að. Þá skal einnig miða 

við dánardag komi til endurupptöku á dánarbúi síðar. Miða skal við dánardag eftirlifandi maka 

þegar óskipt dánarbú er tekið til skipta en þegar dánarbúi er skipt fyrir andlát eftirlifandi maka 

skal miða við þann dag sem sýslumaður áritar erfðafjárskýrslu.19  

 

3.2. Skattstofn, fjárhæð og undanþágur 

Erfðafjárskattur er 10% af skattstofni dánarbús, þó skal engan erfðafjárskatt greiða af fyrstu 

1.500.000 kr. í skattstofni dánarbús þeirra er létust 31. desember 2020 eða fyrr. Þegar skipti 

dánarbúa þeirra er andast höfðu 1. janúar 2021 eða síðar og fari þau fram eftir 1. janúar 2021 

skal enginn erfðafjárskattur greiddur af fyrstu 5.000.000 kr. í skattstofni dánarbús.20 

Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. esl. eru maki arfleifanda og sambúðarmaki, undanþegnir þeirri skyldu 

til greiðslu erfðafjárskatts.21 Í athugasemdum frumvarpsins varðandi einstakar greinar er varð 

að esl., er 9. gr. svohljóðandi:  

 

Í þessari grein er mælt fyrir um gjaldstofn erfðafjárskatts og hvernig meta eigi þær 

eignir sem þar eru taldar fram. Er meginreglan sú að miða verðmæti allra eigna við 

markaðsverðmæti. Til áréttingar eru síðan tilgreind algengustu verðmæti og eignir 

sem falla undir meginregluna. Þá er leitast við að afmarka skýrt við hvaða tímamark 

skuli miða gjaldstofn erfðafjárskatts og við hvaða tímamark skuli ákvarða 

verðmæti hans.  

 

 
18 Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2021 nr. 133/2020, 36. gr. 
19 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 5-5. mál, frumvarp til laga, greinargerð kafli 3.13. 
20 Sýslumenn (n. 4). 
21 sama heimild. 
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Í 1. mgr. 4. gr. esl. er kveðið á hver skattstofn erfðafjárskatts sé. Skattstofn erfðafjárskatts er 

heildarverðmæti allra þeirra fjárhagslegu eigna og verðmæta sem verða eftir við andlát 

arfleifanda, frádegnar eru þá samt sem áður skuldir og kostnaður samkvæmt 5. gr. esl. Með 

heildarverðmæti í skilningi ákvæðisins er átt við almennt markaðsverðmæti eigna, sbr. 2. mgr. 

4. gr. esl.22 Í 2. mgr. 4. gr. esl., segir: 

 

Með heildarverðmæti skv. 1. mgr. er átt við almennt markaðsverðmæti viðkomandi 

eigna. Gildir þetta um öll verðmæti sem metin verða til fjár, þ.m.t. innbú, húsbréf, 

fasteignaveðbréf, verðtryggð spariskírteini ríkissjóðs, skuldabréf, 

hugverkaréttindi, líftryggingar, bifreiðar, aflaheimildir o.fl. Séu verðbréf skráð á 

skipulegum verðbréfamarkaði skal telja þau til eignar á kaupgengi eins og það er 

skráð við síðustu lokun markaðar fyrir andlát arfleifanda. [Ef hlutabréf í félagi eru 

ekki skráð á skipulegum verðbréfamarkaði skal miða við gangverð þeirra í 

viðskiptum, annars bókfært verð eigin fjár samkvæmt síðasta endurskoðaða 

ársreikningi eða árshlutareikningi viðkomandi félags að viðbættum áunnum 

óefnislegum verðmætum sem metin eru til fjár og gefa af sér arð í framtíðinni en 

óheimilt er lögum samkvæmt að færa til bókar. Sama gildir um eignir í öðrum 

félögum.] Inneignir hjá [bönkum og sparisjóðum] 2) og óskráð skuldabréf, sem og 

aðrar inneignir og útistandandi kröfur, skulu taldar að meðtöldum áföllnum vöxtum 

og/eða verðbótum. 

 

Í ofangreindu ákvæði, segir að 1. mgr. gildi um öll þau verðmæti sem metin verða til fjár, þar 

með talin þau verðmæti sem upptalin eru. Í ákvæðinu er einnig tekið fram að þau verðbréf sem 

skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði skuli telja til eignar á kaupgengi eins og það er skráð 

við síðustu lokun markaðar fyrir andlát arfleifanda. Sú skylda og ábyrgð hvílir á erfingjum að 

sjá til þess að rétt sé greint frá verðmæti eigna í erfðafjárskýrslu. Í úrskurði yfirskattanefndar 

nr. 173/201623 er að sjá hvernig yfirskattanefnd túlkar 2. mgr. 4. gr. esl. Deilt var um í máli 

þessu á hvaða verði ætti að telja samningsbundinn rétt arfleifanda til eignar í erfðafjárskýrslu. 

Um var að ræða samningsbundinn rétt vegna íbúðarréttar hjá hjúkrunarheimili og lá fyrir að 

hjúkrunarheimilið hafði skilað endurgreiðslu til dánarbúsins með útgáfu á skuldabréfi. 

Yfirskattanefnd sagði að í skilningi 2. mgr. 4. gr. esl., skyldi líta svo á að réttur arfleifanda til 

endurgreiðslu frá hjúkrunarheimilinu vegna hins keypta íbúðarréttar hafi falið í sér inneign eða 

kröfu arfleifanda. Kærendur hefðu því átt að láta í ljós og gera grein fyrir þeirri inneign 

arfleifanda með fjárhæð í erfðafjárskýrslu. Krafa kæranda var sú að miða ætti eignfærslu í 

erfðafjárskýrslu við 10% af nafnvirði skuldabréfsins. Yfirskattanefnd hafnaði þeirri kröfu. 

 

 
22 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 9. gr. 
23 Úrskurður yfirskattanefndar 14. september 2016 í máli nr. 173/2016. 
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Sérreglur um skattstofn vegna tiltekinna eignar er að finna í 3. mgr. 4. gr. esl. Erfðafjárskattur 

erfingja skal vera reiknaður miðað við verðmæti arfsins á dánardegi arfleifanda, þá er vert að 

hafa í huga að miða skal við þann dag sem sýslumaður áritar erfðafjárskýrslu ef um er að ræða 

fyrirframgreiddan arf eða óskipt bú sem skipt er fyrir andlát eftirlifandi maka, sbr. 3. mgr. 14. 

gr. esl.24 Ágreiningur getur stofnast er verðmæti til fjárs kemur til skattlagningar. Mikilvægt er 

þá að hafa í huga reglur erfðafjárskattslaga um hvernig skuli snúa sér í slíkum ágreiningi. 

Yfirskattanefnd hefur kveðið upp úrskurða í þó nokkrum málum er varða 3. mgr. 4. gr. esl.   

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 17/202125 var um að ræða skírteini er kærandi fékk í arf eftir 

föður sinn í verðbréfasjóðum árið 2019. Deilt var um skattlagningu vaxtatekna vegna sölu 

skírteinanna sem varð í desember 2019, þ.e. eftir að skiptum á dánarbúi föður kæranda lauk. 

Kærandi taldi að ákvarða bæri fjárhæð vaxtatekna vegna sölunnar til samræmis við hækkun á 

markaðsverðmæti þeirra frá því að kærandi eignaðist þau við arftöku og fram að innlausn 

þeirra. Ákærði taldi að um tvísköttun verðbréfanna hefði verið að ræða þar sem hann þyrfti að 

greiða erfðafjárskatt af verðmæti bréfanna skv. 1. mgr. 4. gr. esl., og hins vegar 

fjármagnstekjuskatt við sölu þeirra. Yfirskattanefnd komst að þeirri niðurstöðu að bæri að 

skattleggja tekjurnar að öllu leyti hjá kæranda og ákvarða stofnverð skírteinanna með hliðsjón 

af því verði sem faðir kæranda hefði lagt til kaupa á þeim. Tekið var fram að niðurstaðan væri 

í samræmi við áralanga skatt- og úrskurðarframkvæmd hvað snerti skattalega meðferð 

hagnaðar af sölu eigna sem seljandi hafði eignast fyrir arftöku.  

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 27/200926 var um að ræða hlutabréf þess eðlis er urðu verðlaus 

þegar íslenska ríkið yfirtók helstu banka landsins árið 2008. Deilt var um lækkun á skattstofni 

til erfðafjárskatts þeirra hlutabréfa. Yfirskattanefnd tók fram í úrskurði sínum að lög um 

erfðafjárskatt væru fortakslaus um hlutabréf, sem skráð væru á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Umrædd hlutabréf bæri því telja til eignar á því kaupgengi eins og var skráð við síðustu lokun 

markaðar fyrir andlát arfleifanda. Skattstofn erfðafjárskatts var því ákvarðaður til samræmis 

við það, sbr. 3. ml. 2. mgr. 4. gr. og 3. mgr. 14. gr. esl. 

 

 
24 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 9. gr. 
25 Úrskurður yfirskattanefndar 10. febrúar 2021 í máli nr. 17/2021. 
26 Úrskurður yfirskattanefndar 17. nóvember 2008 í máli nr. 27/2009. 
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Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 548/201227 var um að ræða deilumál um hlutafjáreign í 

hlutafélagi. Deilt var um á hvaða verði hlutafjáreignin skyldi telja til eignar í erfðafjárskýrslu. 

Sýslumaður var þeirrar skoðunar að miða ætti við bókfært verð eiginfjár eins og það væri skráð 

í síðasta endurskoðaða ársreikning hlutafélagsins. Kærandi var ekki sömu skoðunar og hélt því 

fram að slík aðferð sýslumanns hafi leitt til of hás verðmats á eigninni. Taldi hann að miða ætti 

við verðlagningu síðustu viðskipta hlutabréfa í félaginu, en þau viðskipti fóru fram fyrir andlát 

arfleifanda. Yfirskattanefnd sagði í rökstuðningi sínum: 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 14/2004 er skattstofn erfðafjárskatts 

heildarverðmæti allra fjárhagslegra verðmæta og eigna sem liggja fyrir við andlát 

arfleifanda að frádregnum skuldum og kostnaði samkvæmt 5. gr., eins og fram er 

komið. Þá ber samkvæmt meginreglu 3. mgr. 14. gr. laga þessara að reikna 

erfðafjárskatt hvers erfingja miðað við verðmæti arfs á dánardegi arfleifanda. Af 

þessu leiðir að tryggja verður svo sem kostur er að verðviðmiðun einstakra eigna 

sé sem næst dánardegi, enda taki þá reglur 4. gr. laganna ekki af skarið með beinum 

fyrirmælum um viðmið að þessu leyti svo sem raunin er varðandi tilteknar tegundir 

eigna. Taka verður undir það með sýslumanni að það langur tími hafi liðið frá 

síðustu viðskiptum með hlutabréf í F hf. í lok ágústmánaðar 2010 til dánardags 

hinn 28. september 2011 eða um það bil þrettán mánuðir að umkrafið gengi 

samkvæmt því viðskiptaverði sé naumast tækt til ákvörðunar erfðafjárskatts. 

 

Yfirskattanefnd féllst á þau rök sýslumanns að ekki væri hægt að notast við umbeðið gengi 

hlutabréfanna í viðskiptunum til ákvörðunar erfðafjárskatts, þar sem of langur tími hefði liðið 

frá þeim viðskiptum til dánardags arfleifanda. Kröfum kæranda var því hafnað.  

 

Í 3. mgr. 4. gr. esl. segir: 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. skal skattstofn eigna samkvæmt þessari málsgrein vera 

eftirfarandi: 

    a. Þegar verðmæti annað en fasteign hefur verið selt nauðungarsölu skal miða 

við uppboðsandvirði þess. 

b. Fasteignir skulu taldar á fasteignamatsverði eins og það er skráð hjá [Þjóðskrá 

Íslands] á dánardegi arfleifanda. Af leigulóðarréttindum skal einnig greiða 

erfðafjárskatt með sama hætti. Nú er eignarréttur að fasteign háður kvöð um 

innlausnarrétt tiltekins aðila og skal þá leggja erfðafjárskatt á innlausnarverð sé það 

lægra en fasteignamatsverðið. 

Sé almennt markaðsverðmæti fasteignar talið lægra en fasteignamatsverð 

eignarinnar er erfingjum heimilt að óska eftir mati skv. 17.– 23. gr. laga nr. 

20/1991, um skipti á dánarbúum o.fl. Er þá heimilt að leggja erfðafjárskatt á 

matsverð þannig fengið, enda fylgi matsgjörð, ekki eldri en fjögurra vikna gömul, 

erfðafjárskýrslu. Að öðru leyti gilda ákvæði II. kafla laga nr. 20/1991 um mat 

samkvæmt þessum staflið. 

 
27 Úrskurður yfirskattanefndar 21. febrúar 2012 í máli nr. 548/2012. 
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c. Búpeningur skal talinn á því verði sem lagt er til grundvallar síðustu álagningu 

opinberra gjalda fyrir dánardag arfleifanda. 

 

Samkvæmt b. lið 3. mgr. 4. gr. esl., skal meta fasteignir á fasteignamatsverði eins og það er 

skráð á dánardegi arfleifanda hjá Fasteignamati ríkisins, nú Þjóðskrá, sbr. lög nr. 77/2010.28 Sé 

markaðsverðmæti fasteignar talið lægra en fasteignamatsverð eignarinnar geta erfingjar óskað 

eftir mati skv. 17. - 23. gr. laga nr. 20/1991, um skipti á dánarbúum o.fl. („skiptalög“). Í þeim 

tilfellum skal erfðafjárskýrslu fylgja matsgjörð sem ekki er eldri en fjögurra vikna, þá er heimilt 

að ákvarða erfðafjárskatt í samræmi við þannig fengið matsverð. Ef gerð er krafa um mat 

samkvæmt ofangreindum lögum skal beina því skriflega til sýslumanns sem sér um skiptin, 

sbr. 17. gr. skiptalaga. Sýslumaður tilnefnir þá matsmann til verksins, sbr. 2. mgr. 18. gr. 

skiptalaga. Er því ljóst að aðeins ein undanþága liggur fyrir og er sú að erfingjar óski formlega 

eftir mati á eigninni við sýslumann.29 Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 113/201730 má sjá hvernig 

yfirskattanefnd tekur á deilumálum er snúa að þeirri heimild að erfingjar óska eftir mati skv. 

17. – 23. gr. skiptalaga. Deilt var um í máli þessu á hvaða verði telja bæri höfundarrétt 

arfleifanda að verkum rithöfundar E. Sýslumaður ákvarðaði skattstofn erfðafjárskatts vegna 

framangreindra höfundarréttinda, í samræmi við niðurstöðu á mati verðmæta þeirra sem aflað 

var á grundvelli 17. – 23. gr. skiptalaga. Í rökstuðningi sínum benti yfirskattanefnd á 

meginreglu sem er að finna í 1. mgr. 20. gr. skiptalaga. Ákvæðið kveður á um að þegar eign er 

metin til peningaverðs skal miða við gangverð hennar gegn staðgreiðslu kaupverðs. Telja 

verður samkvæmt þessu að þegar mat á verðmætum eigna dánarbús fer fram á grundvelli 17 – 

23. gr. skiptalaga, getur það ráðið gjaldstofni til erfðafjárskatts, þegar um er að ræða eignir þar 

sem gjaldstofn tekur mið af meginreglu esl. um viðmið við almennt markaðsverðmæti, þar á 

meðal hugverkaréttindi. Yfirskattanefnd segir í úrskurði sínum:  

 

Af samanburðarskýringu greindra ákvæða laga nr. 20/1991 annars vegar og laga 

nr. 14/2004 hins vegar verður því að telja að almennt beri að leggja niðurstöðu slíks 

mats, eða eftir atvikum yfirmats, til grundvallar ákvörðun erfðafjárskatts vegna 

viðkomandi eigna, enda hafi réttra aðferða verið gætt við öflun og undirbúning 

matsins og matsgerð gengur ekki sýnilega í berhögg við lög eða málefnalegar 

forsendur. 

 

Yfirskattanefnd sagði í rökstuðningi sínum að kærendur höfðu einnig ekki leitað við að  hrekja 

niðurstöðu verðmatsins með svokölluðu yfirmati. Ekki var talið að ágallar höfðu verið á matinu 

sem hefðu það í för með sér að matið yrði ekki lagt til grundvallar við ákvörðun erfðafjárskatts. 

 
28 Lög um sameiningu Þjóðskrár og Fasteignarskrár Íslands nr. 77/2010. 
29 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 9. gr. 
30 Úrskurður yfirskattanefndar 28. júní 2017 í máli nr. 113/2017. 
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Voru því ekki forsendur til að breyta ákvörðun sýslumanns um að leggja skyldi fyrirliggjandi 

mat á verðmæti höfundarréttar til grundvallar. 

 

Einnig skal með sama hætti greiða erfðafjárskatt af leigulóðaréttindum. Í þeim tilfellum þar 

sem eignarréttur að fasteign er háður kvöð um innlausnarrétt skal erfðafjárskattur reiknast á 

innlausnarverð sé það lægra en fasteignamatsverð. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 145/201631  

kom fram að þegar ákvarða skal skattstofn vegna leigulóðaréttinda eru erfðafjárskattslög skýr 

að miða skal við fasteignamatsverð réttindanna eins og það er skráð á dánardegi arfleifanda. 

Hafnaði yfirskattanefnd því kröfu kærenda um að við ákvörðun erfðafjárskatts skyldi 

afgjaldskvaðarverðmæti umræddrar leigulóðar vera dregið frá fasteignamatsverði lóðarinnar. Í 

úrskurði yfirskattanefndar nr. 86/201732 var deilt um ákvörðun skattstofns vegna fasteignar í 

dánarbúi H. Yfirskattanefnd sagði að ákvæði laga um erfðafjárskatt væru skýr og að ákvarða 

skyldi því skattstofn vegna fasteignar, miðað við það skráða fasteignamatsverð er var á 

dánardegi. Hafði þá einnig ekki verið óskað eftir mati á verðmæti eignarinnar samkvæmt 17. 

gr. skiptalaga. 

 

3.3. Skattskyldir aðilar 

Samkvæmt 1. gr. esl. eru skattskyldir aðilar, erfingjar og gjafþegar, það er þeir sem taka við 

arfi, fyrirframgreiddum arfi, gjöfum, gjafaarfi og dánargjöfum. Í tekjuskattslög kemur fram 

hvernig skattleggja skuli gjafir, sbr. 4. tl. a-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt („tsl.“). 

Til tekjuskattsstofns teljast því samkvæmt ákvæðinu, beinar gjafir bæði formi peninga eða 

annarra verðmæta, nema um sé að ræða fyrirframgreiðslu arfs. Kann svo að vera litið á að um 

gjöf sé að ræða ef ekki er greiddur erfðafjárskattur af fyrirframgreiddum arfi, sbr. 4. tl. a-liðar 

7. gr. laga nr. 90/2003. Dánargjafir og eignaauki vegna arftöku verður einnig skattlagt með 

sama hætti. Meginreglan er því sú að slík eignaaukning er tekjuskattskyld sbr. 7. gr., en á 

grundvelli 1. tl. 28. gr. laganna telst eignaaukning ekki til tekna, enda hafi erfðafjárskattur verið 

greiddur.33  

 

Í 1. mgr. 1. gr. esl., er miðað við að búskiptin fari fram hér á landi. Af því leiðir að ef fasteign 

er á Íslandi skal greiða skattinn hér á landi án tillit til þess hvar arfleifandi eða erfingjar eiga 

heimilisfesti. Ákvæðið er svohljóðandi: 

 
31 Úrskurður yfirskattanefndar 6. júlí 2016 í máli nr. 145/2016. 
32 Úrskurður yfirskattanefndar 2. mars 2017 í máli nr. 86/2017. 
33 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
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Af öllum fjárverðmætum er við skipti á dánarbúi manns hverfa til erfingja hans 

skal greiða skatt í ríkissjóð eftir lögum þessum, sbr. þó 18. gr.  

 

Í 4. mgr. 1. gr. esl., er mælt fyrir um skattalega meðferð lífeyrissparnaðar sem fellur til erfingja 

samkvæmt lögum nr. 129/1997. Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

Ekki skal greiða erfðafjárskatt af lífeyrissparnaði sem fellur til erfingja samkvæmt 

lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, enda fari um 

skattlagningu samkvæmt lögum um tekjuskatt.  

 

Með ofangreindu ákvæði er verið að taka af tvímæli um að ekki eigi að greiða erfðafjárskatt af 

tilteknum lífeyrissparnaði. Skattlagning lífeyrissparnaðarins fer eftir tsl. Frádráttarbær frá 

skattskyldum tekjum eru iðgjöld vegna lífeyrissparnaðar, sbr. a-lið 30. gr. laga nr. 90/2003, ber 

þá að greiða tekjuskatt við útborgun lífeyris til rétthafa.34 Við athugun slíkra mála er hægt að 

líta til úrskurðar yfirskattanefndar nr. 115/201535, þar var ákvörðun sýslumanns um að telja 

séreignarsparnað með skattstofni til erfðafjárskatts skotið til yfirskattanefndar. Sýslumaður hélt 

því fram að kærendur væru bréferfingjar og var ákvörðun byggð á því að undanþáguákvæði 4. 

mgr. 1. gr. esl., gilti ekki í tilviki annarra erfingja en barna og maka arfleifanda. Yfirskattanefd 

féllst ekki á túlkun sýslumanns og var krafa kærenda því tekin til greina.  

 

Í 5. mgr. 1. gr. esl., er kveðið á um að eigi skuli greiða erfðafjárskatt af þeim gjöfum sem falla 

til sjálfseignarstofnana og félagasamtaka sem starfa að almannaheillum. Framangreint ákvæði 

var lögfest í 24. gr. laga nr. 124/2015.36 Í almennum athugasemdum við frumvarp er varð að 

lögum nr. 124/20015 segir að ákvæðið er sett í tenglum við þá tillögu að hámark frádráttar yrði 

hækkað í almennum skattskilum rekstraraðila í 0,75% úr 0,5% af þeim tekjum vegna gjafa og 

framlaga til menningarmála, stjórnmálaflokka, kirkjufélaga o.fl. Frumvarpsákvæði þessi voru 

sett til samræmis við það langtímamarkmið að félagasamtök sem og sjálfseignarstofnanir geti 

betur aflað sér fjármagns án beins stuðnings frá ríkinu. Sambærilegt ákvæði var að finna í eldri 

lögum en var það fellt á brott árið 2004, , sbr. 1. ml. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 83/1984.37 Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 158/201738 var deilt um hvort sjóður sem var á vegum kapellu, gæti verið 

 
34 sama heimild, um einstakar greinar frumvarpsins, um 1. gr. 
35 Úrskurður yfirskattanefndar 24. desember 2014 í máli nr. 115/2015. 
36 Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (ýmsar breytingar) nr. 124/2015. 
37 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 506-373. mál, frumvarp til laga. 
38 Úrskurður yfirskattanefndar 11. október 2017 í máli nr. 158/2017. 
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undanþeginn greiðslu erfðafjárskatts í skilningi 5. mgr. 1. gr. esl. Einnig var deilt um það hvort 

byggt væri á framangreindu ákvæði þar sem skattandlagið varðaði arf eftir mann sem hafði 

látist áður en ákvæðið tók gildi. Skiptum dánarbúsins var ólokið og ákvörðun erfðafjárskatts 

hafði þá einnig enn ekki farið fram. Yfirskattanefnd taldi að sjóðurinn starfaði að 

almenningsheillum í skilningi laga og féllst því á að kærenda bæri ekki skylda til greiðslu 

erfðafjárskatts af arfhluta sínum úr dánarbúi manns sem hafði fallið frá árið 2015. 

 

3.4. Flokkun skattaðila 

Í frumvarpi er varð að esl., er skattskyldum aðilum skipað í tvo skattflokka, í stað þriggja eins 

og hafði verið í lögum nr. 83/1984. Samkvæmt frumvarpinu er skipan í skattflokka byggð á 

skyldleika arfleifanda og erfingja og skatthlutfallið mishátt í hvorum flokki. Ekki skiptir máli 

þótt erfðaheimildin sé bréferfð, en ekki lögerfð.39  

 

4. Andlát, dánarbú, uppgjör og yfirfærsla 

Dánarbú er sérstakur skattaðili og er skattlagt í skattflokki, greiðir eignarskatt en jafnframt 

tekjuskatt og útsvar, ef rekstur er stundaður í nafni þess eða búið hefur tekjur eftir öðrum 

leiðum. Oftast er dánarbúinu þó ekki ætlaðir langir „lífdagar“, nema um sé að ræða setu í 

óskiptu búi, en óskipta búið er þá reyndar ekki sjálfstæður skattaðili heldur er leyfishafinn 

skattlagður sem því nemur og þá sem einstaklingur. Við búskipti leggst þessi skattaðili 

vitanlega af, en sérstakur skattur, erfðafjárskattur er þá heimtur af erfingjum vegna þeirra 

eignayfirfærslu sem fer þá fram. Skattskyldu manns lýkur við andlát en jafnframt stofnast 

skattskylda dánarbús skv. úrskurðarframkvæmd.40 Dánarbú eru lögaðilar og bera sjálfstæða 

skattskyldu samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 2. gr. tsl., sbr. 17. tl. 136. gr. skiptalaga.41 Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 787/199842 kom fram að í íslenskum rétti er gerður skýr greinarmunur á 

milli sameignarfélaga og dánarbúa. Um er að ræða tvo mismunandi lögaðila sem í nokkrum 

mikilvægum atriðum sæta mismunandi reglum.  Hlutverk dánarbús snýr að því að selja eignir 

og greiða þær skuldir er á því hvíla. Allar eignir skulu vera metnar á markaðsvirði á þeim degi 

sem andlát arfleifanda á sér stað.43  Í 2. gr. skiptalaga, segir: 

 

 
39 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
40 Páll Sigurðsson (n. 5) 53. 
41 Sýslumenn (n. 4). 
42 Úrskurður yfirskattanefndar 30. desember 1996 í máli nr. 787/1998. 
43 Sýslumenn (n. 4). 
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Þegar maður er látinn tekur dánarbú hans við öllum fjárhagslegum réttindum sem 

hann átti þá eða naut, nema annað leiði af réttarreglum, löggerningi eða eðli 

réttindanna. 

Dánarbú tekur við öllum fjárhagslegum skyldum sem hvíldu á þeim látna þegar 

hann lést, nema réttarreglur eða löggerningar kveði á um brottfall þeirra eða það 

leiði af eðli þeirra. Við andlát falla enn fremur á dánarbú þær fjárhagslegu skyldur 

sem sá látni hefur lagt á það með erfðaskrá eða öðrum dánargerningi. 

Dánarbú nýtur hæfis til að eiga og öðlast réttindi og hæfi þess til að bera og baka 

sér skyldur helst þar til skiptum þess lýkur endanlega eftir því sem mælt er fyrir í 

lögum þessum. 

 

Heimilt er að erfingjar skipti dánarbúi sjálfir og ef svo er gert kallast slík skipti einkaskipti 

dánarbús. Í upphafi einkaskipta skulu erfingjar leita heimilda til skiptanna og senda sýslumanni 

beiðni. Geta skal þar erfingja, eigna og skulda. Einkaskiptum þarf að vera lokið innan árs frá 

andláti og allir erfingjar þurfa að vera sammála um hvernig skiptingu dánarbúsins er háttað. 

Náist ekki slíkt samkomulag geta erfingjar farið fram á opinber skipti dánarbúsins. Þá er þriðji 

aðili fenginn til að skipta eignum dánarbús.44 Tekjuskattur dánarbúa er 37,6%, sbr. 2. mgr. 71. 

gr. tsl. Eins og hefur komið fram verður við andlát einstaklings til lögaðili sem er dánarbú. Við 

það breytist bæði ákvörðun og útreikningur á tekjuskattsstofni og fer þá eftir 2. tl. 61. gr. í stað 

1. og 3. tl. sömu greinar. Skattþrepið gildir hvort sem um fjármagnstekjur skv. c-lið 7. gr. tsl. 

eða atvinnurekstrartekjur skv. b-lið 7. gr. tsl. er að ræða.45  

 

Í 5. gr. esl., segir að áður en erfðafjárskattur er reiknaður skulu skuldir arfleifanda, þar með 

talið væntanleg opinber gjöld, svo og útfararkostnaður, koma til frádráttar. Einnig skal koma 

til frádráttar kostnaður sem fellur á búið vegna ráðstafana, skv. 17. - 21. gr. skiptalaga. Vert er 

að líta til úrskurðar yfirskattanefndar nr. 479/201246, þar vildi erfingi að lán er hann tók í eigin 

þágu og var tryggt með veði í fasteign dánarbúsins væri talið með frádráttarbærum skuldum 

dánarbúsins. Yfirskattanefnd féllst á með sýslumanni að skuld vegna lánsins geti ekki talist 

skuld arfleifanda í skilningi 5. gr. esl. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 277/201547 var 

ágreiningur um ákvörðun sýslumanns, að hafna því að telja til frádráttarbærar skuldar við 

ákvörðun erfðafjárskatts áfallinn fjármagnstekjuskatt vegna vaxta af verðbréfaeign. 

Yfirskattanefnd sagði í rökstuðningi sínum að skuldbinding vegna fjármagnstekjuskatts, sem 

fellur til við sölu eða ráðstöfun erfingja á verðbréfum arfleifanda, getur ekki talist til skulda 

 
44 „Opinber skipti dánarbús“ (Ísland.is) <https://island.devland.is/opinber-skipti-danarbus> skoðað 19. mars 

2021. 
45 sama heimild. 
46 Úrskurður yfirskattanefndar 14. desember 2011 í máli nr. 479/2012. 
47 Úrskurður yfirskattanefndar 19. ágúst 2015 í máli nr. 277/2015. 
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hins síðarnefnda samkvæmt 5. gr. esl. Féllst yfirskattanefnd því á með sýslumanni og kröfu 

kæranda var hafnað. 

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 144/201648 var ágreiningur um hvort kostnaður af rekstri 

dómsmála er lutu að skiptum á dánarbúi og rétti til arfs kæmi til frádráttar. Yfirskattanefnd 

taldi að kostnaður sem fellur á vegna skipta dánarbús látins manns getur ekki talist til skulda 

arfleifanda samkvæmt 5. gr. esl. Var hér um að ræða kostnað sem hafði fallið á eftir að 

arfleifandi lést og tilheyrir því kostnaðurinn dánarbúinu. Krafa kæranda var þar að leiðandi 

hafnað. Því næst skal líta til úrskurðar yfirskattanefndar nr. 51/200649 þar sem kostnaður við 

útför látins manns og vinna lögmanns við að koma eignum í verð getur ekki talist til 

frádráttarbærs rekstrarkostnaðar dánarbús. Hins vegar var talið að vinna lögmannsins við 

hagsmunagæslu í þágu dánarbúsins sjálfs og að kostnaður vegna slíkrar vinnu gæti því verið 

frádráttarbær. 

 

Í 1. mgr. 17. gr. tsl. er kveðið á um skattfrelsi söluhagnaðar íbúðarhúsnæðis. Ákvæði þetta á 

jafnt við hvort sem hið selda íbúðarhúsnæði er í eigu einstaklings á söludegi eða í eigu 

dánarbús.50 Þarf þá að huga að stærð húsnæðisins og eignarhaldsstíma erfingja og arfláta. Sé 

húsnæðið innan stærðarmarka  og samanlagður eignarhaldstími arfláta og erfingja er yfir tvö 

ár er hagnaður af sölu þess skattfrjáls.51 Þetta skiptir máli þegar eignir eru seldar úr dánarbúi, 

sbr. þó nýlega breytingu á 8. mgr. 17. gr. er segir: 

 

Ákvæði þessarar greinar gilda um íbúðarhúsnæði án tillits til byggingarstigs og ná 

einnig til lóða eða lóðarréttinda sem slíku húsnæði fylgja, enda sé lóðin innan þeirra 

stærðarmarka sem almennt gerist um íbúðarhúsalóðir. Um söluhagnað lóðar 

umfram þessi mörk gilda ákvæði 15. gr. [Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um 

hagnað af sölu búseturéttar [og sölu íbúðarhúsnæðis úr dánarbúi manns enda séu 

uppfyllt framangreind skilyrði um eignarhaldstíma og stærðarmörk].] [Sama gildir 

um sölu á frístundahúsnæði, að teknu tilliti til stærðarmarka skv. 1. mgr., sem nýtt 

hefur verið af eigendum og ekki verið til útleigu gegn endurgjaldi, enda hafi 

eignarhald varað að lágmarki 7 ár.]52 

 

 
48 Úrskurður yfirskattanefndar 6. júlí 2016 í máli nr. 144/2016. 
49 Úrskurður yfirskattanefndar 25. apríl 2005 í máli nr. 51/2006. 
50 Sýslumenn, „Einkaskipti dánarbúa“ (Sýslumenn) <https://www.syslumenn.is/thjonusta/andlat-og-

danarbu/einkaskipti/> skoðað 13. apríl 2021. 
51 Ríkisskattstjóri, „Dánarbú“ (Ríkisskattstjóri) <https://www.rsk.is/atvinnurekstur/skattskylda/danarbu/> 

skoðað 27. apríl 2021. 
52 Lög um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 (fjármagnstekjuskattur) nr. 142/2020, 1. gr. 
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Reglan um skattfrelsi söluhagnaðar vegna sölu íbúðarhúsnæðis úr dánarbúi kom inn í tsl. með 

lögum nr. 165/201053. Hafi dánarbú því selt íbúðarhúsnæði fyrir árslok 2010 gildir ekki 

framangreind regla um skattfrelsi söluhagnaðar þó svo að hinn látni hafi átt húsnæðið í full tvö 

ár.54 

 

5. Erfðafjárskattur af fyrirframgreiddur arfi 

Einstaklingur getur ráðstafað fjármunum sínum eða eignum með fyrirframgreiðslu arfs.55 

Samkvæmt erfðalögum nr. 8/1962 er ekkert sem hamlar því að arfur sé greiddur til erfingja 

meðan arfleifandi er enn á lífi. Fyrirframgreiddur arfur byggist á samningi milli arfleifanda og 

hlutaðeigandi erfingja. Slíkur arfur er skattlagður með erfðafjárskatti en ef er um að ræða aðra 

afhendingu á verðmætum, þar sem endurgjald er ekki greitt, er slíkt tekjuskattskylt.56 

Erfðafjárskattur af fyrirframgreiddum arfi er 10%, án skattleysismarka og kemur ekki til frekari 

skattlagningar af þeirri eignarfærslu síðar, sbr. 1. mgr. 2. gr. esl. Þegar fyrirframgreiddur arfur 

er látinn af hendi kemur hann til frádráttar arfshluta arfþega, annars konar afhending á 

verðmætum gerir það yfirleitt ekki.57 Er því mikilvægt er að greina skýrt þar á milli um hvort 

sé að ræða fyrirframgreiddan arf eða gjafir, þar sem slíkt getur haft verulega þýðingu.58 

Fyrirframgreiddur arfur er gerningur sem fer fram í lifandi lífi arfleiðanda. Latneska hugtakið, 

inter vivos hefur þar verið notað, sem þýðir „meðan hann lifir“ eða „á milli þeirra er eru á lífi“. 

Arfleifandi afhendir þ.a.l. arfþega ákveðin verðmæti eða eignir fyrirfram, sem hann hafði búist 

við eftir arfleifanda.59 Slíkir gerningar eru vinsælir og hægt er að sjá í ársskýrslum embættis 

sýslumannsins í Reykjavík að afgreiddar voru við embættið 499 erfðafjárskýrslur vegna 

fyrirframgreidds arfs árið 201660, 569 skýrslur árið 2017 og 483 skýrslur árið 201861.  

 

Fjallað er um fyrirframgreiddan arf í erfðafjárskattslögum, í 3. mgr. 1. gr. esl. er kveðið á um 

þau verðmæti er greiða skal skatt af. Ákvæðið segir að greiddur skal skattur af dánargjöfum, 

gjafaarfi og fyrirframgreiddum arfi. Þá skal einnig greiddur skattur af gjöfum sem gefandi hefur 

 
53 Lög um breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld nr. 165/2010. 
54 Ríkisskattstjóri (n. 51). 
55 „Fyrirframgreiddur arfur“ (Ísland.is) <https://island.devland.is/fyrirframgreiddur-arfur> skoðað 1. mars 2021. 
56 Páll Sigurðsson (n. 5) 349. 
57 Sigríður Logadóttir, Lög á bók: yfirlitsrit um lögfræði (Mál og menning 2016) 607. 
58 Birgir Örn Guðmundsson, „Hverjir geta verið arfþegar að fyrirframgreiddum arfi?“ [2013] Lögfræðingur. 
59 sama heimild. 
60 Sýslumannaráð, „Árskýrslur sýslumanna 2015-16“ (Embætti sýslumanna 12. júní 2017) 84 

<https://www.syslumenn.is/media/syslumenn/171208-Arsskyrsla-syslumanna.pdf> skoðað 5. mars 2021. 
61 Sýslumannaráð, „Árskýrslur sýslumanna 2017-18“ (Embætti sýslumanna 20. desember 2019) 35 

<https://www.syslumenn.is/media/skyrslur/Arskyrsla_2017_og_2018_Lokautgafa.pdf> skoðað 5. mars 2021. 
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áskilið sér afnot eða tekjur af hinu gefna til dauðadags. Í 2. mgr. 15. gr. esl., er kveðið á um 

réttaráhrif fyrirframgreidds arfs. Ákvæðið hljóðar svo: 

 

Réttaráhrif fyrirframgreiðslu upp í arf miðast við það tímamark þegar 

erfðafjárskattur er greiddur eða, ef ekki þarf að greiða erfðafjárskatt vegna 

afhendingar viðkomandi eignar, þegar sýslumaður hefur áritað erfðafjárskýrslu 

varðandi fyrirframgreiðsluna. 

 

Samkvæmt ofangreindu ákvæði er ljóst að verðmæti teljast ekki hafa verið afhent sem 

fyrirframgreiddur arfur fyrr en erfðafjárskýrsla hefur verið afhent sýslumanni, hann áritað 

skýrsluna og erfðafjárskattur greiddur af arfþega.62 Vert er að líta til reglna samningaréttar þar 

sem fyrirframgreiddur arfur er samningur milli arfleifanda og arfþega. Slíkur samningur felur 

í sér yfirfærslu á verðmætum frá arfleifanda til arfþega. Einhliða yfirlýsing arfleifandans nægir 

því ekki.63 Samningar þessir eru ekki formbundnir, að öðru leyti en því að ganga þarf frá 

erfðafjárskýrslu, sem er undirrituð af erfingjum og árituð af sýslumanni. Erfingjar sem taka við 

fyrirframgreiddum arfi er skylt samkvæmt 3. mgr. 6. gr. esl. að afhenda sýslumanni 

erfðafjárskýrslu til áritunar vegna þeirra fjárverðmæta. Mikilvægt er að hafa í huga meginreglur 

samningaréttar þegar túlkaðir eru samningar og réttarheimildir um fyrirframgreiddan arf, þar á 

meðal regluna um samningsfrelsi. Reglan felur það í sér að einstaklingar mega ráða því hvern 

þeir semja við og hvert efni samningsins er. Ekki er að finna í lögum almenna skilgreiningu á 

því hvaða sérstöku verðmæti og eignir heimilt er að afhenda sem fyrirframgreiddan arf. Má því 

álykta að það hægt sé að meta hvers kyns verðmæti til fjár, hvort sem um er að ræða lausafé 

eða fasteignir. Arfleifanda er heimilt að gefa eftir skuldir við arfþega og geta þeir fjármunir 

sem myndast verið andlag fyrirframgreidds arfs. Þá getur arfleifandi meðal annars einnig 

afhent kröfur og hlutabréf sem fyrirframgreiddan arf.64 Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 

400/200665 voru vanframtaldar eignir dánarbús í erfðafjárskýrslu með þeim hætti að ekki var 

gerð grein fyrir fyrirframgreiddum arfi. Yfirskattanefnd sagði að óumdeilt væri að eignir 

dánarbús voru vanframtaldar í erfðafjárskýrslu, sýslumanni hafi þá einnig ekki verið gefin 

erfðafjárskýrsla til áritunar vegna hinna fyrirframgreiddu verðmæta eins og kveðið er á um í 3. 

mgr. 6. gr. esl. Kröfu kærenda var því hafnað.  

 

 
62 Birgir Örn Guðmundsson (n. 58). 
63 Páll Sigurðsson (n. 5) 349. 
64 Birgir Örn Guðmundsson (n. 58). 
65 Úrskurður yfirskattanefndar 12. maí 2006 í máli nr. 400/2006. 
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Þegar litið er til útreiknings á skattstofni erfðafjárskatts ber að líta til meginreglunnar um að 

miða skal við markaðsverð eigna og verðmæta, sbr. 2. mgr. 4. gr. esl. Útreikningur 

skattstofnsins fer því eftir 4. gr. esl. Samkvæmt 3. mgr. 4. gr. esl. eru fasteignir hins vegar 

metnar á fasteignamatsverði. Í 3. mgr. 14. gr. esl. er einnig kveðið á um útreikning skattstofns. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

Erfðafjárskattur hvers erfingja skal reiknaður út miðað við verðmæti arfs á 

dánardegi arfleifanda en miðað við þann dag sem sýslumaður áritar 

erfðafjárskýrslu ef um fyrirframgreiddan arf er að ræða eða óskipt bú sem skipt er 

fyrir andlát eftirlifandi maka. 

 

Samkvæmt 19. gr. esl. skulu ákvæði tsl. og reglugerða settra samkvæmt þeim gilda eftir því 

sem við á við beitingu esl, þar á meðal ef óljóst er hvernig meta skal verðmæti eigna, sbr. 

úrskurð yfirskattanefndar nr. 155/2017. 

  

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 155/201766 voru málsatvik þau að kærandi fékk fasteign frá 

foreldrum sínum sem fyrirframgreiddan arf. Í málinu var deilt um hvort heimilt væri að draga 

áhvílandi veðskuldir á fasteigninni frá skattstofni erfðafjárskatts vegna hins fyrirframgreidda 

arfs. Í rökstuðningi sínum sagði yfirskattanefnd eftirfarandi: 

 

Krafa kæranda um frádrátt þeirra skulda sem um ræðir er byggð á ákvæði 5. gr. 

laga nr. 14/2004 þar sem fram kemur að skuldir arfleifanda, þar með talið 

væntanleg opinber gjöld, skuli koma til frádráttar áður en erfðafjárskattur er 

reiknaður, svo og útfararkostnaður arfleifanda. Ákvæði þetta þykir bera að skýra 

samkvæmt hljóðan sinni og í samræmi við ákvæði 1. mgr. 4. gr. sömu laga þannig 

að það heimili frádrátt allra skulda látins manns frá skattstofni erfðafjárskatts, þ.e. 

heildarverðmæti fjárhagslegra verðmæta og eigna sem liggja fyrir við andlát 

arfleifanda. Á hinn bóginn verður ekki talið að ákvæði þetta heimili að neinu leyti 

frádrátt tilgreindra skulda arfláta frá skattstofni vegna eigna sem látnar eru í té sem 

fyrirframgreiðsla upp í arf, enda tekur ákvæðið samkvæmt framansögðu 

einvörðungu til arfs við andlát. 

  

Verður því að telja að sérstaklega þyrfti að taka fram í esl. ef taka bæri tillit til skulda arfleifanda 

með einhverjum hætti þegar um ræðir fyrirframgreiddan arf. Yfirskattanefnd sagði í 

rökstuðningi sínum að ekki væri lagaheimild fyrir frádrætti skulda arfláta frá skattstofni 

erfðafjárskatts vegna hins fyrirframgreidda arfs, kröfu kæranda var þar að leiðandi hafnað. 

 

 
66 Úrskurður yfirskattanefndar 11. október 2017 í máli nr. 155/2017. 
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Af ofangreindri umfjöllun er ljóst er að samkvæmt 3. mgr. 14. gr. esl. skal erfðafjárskattur 

miðaður við þann dag sem sýslumaður áritar erfðafjárskýrslu þegar um er að ræða 

fyrirframgreiddan arf. Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 269/200767 voru málsatvik þau að 

arfleifandi hafði afhent arfþegum stofnfjárhlut í sparisjóði sem fyrirframgreiddan arf. Arfþegar 

töldu að miða ætti útreikning á skattstofni erfðafjárskatts við skráð gengi bréfanna þegar 

eignayfirfærsla átti sér stað. Yfirskattanefnd taldi hins vegar að samkvæmt 3. mgr. 14. gr. esl. 

hafi sýslumanni verið gert að reikna erfðafjárskatt miðað við verðmæti hins fyrirframgreidda 

arfs, þ.e. stofnfjárhluta í umræddum sparisjóði, á þeim degi þegar sýslumaður áritaði 

erfðafjárskýrsluna. Krafa kæranda sem laut að því að miða skyldi verðmæti stofnfjárhluta á 

fyrra tímamarki, var hafnað. 

 

5.1. Skattlagning gjafa 

Ef einstaklingur gefur eða tekur við gjöf þarf að greiða skatt af slíku. Gjöf er örlætisgerningur 

og er að jafnaði endurgjaldslaus afhendingargerningur, sem ætlað er að auka efni gjafþega.68 

Samkvæmt 7. gr. tsl. ber gjafþega að greiða tekjuskatt af gjöfum sem hafa fjárhagslegt gildi. 

Tækifærisgjafir eru undanþegnar tekjuskattinum, enda er verðmæti þeirra oftar en ekki hóflegt. 

Til að komast hjá álagningu tekjuskatts getur einstaklingur ráðstafað verðmætum sem arfi og 

ber þá erfingja að greiða erfðafjárskatt af þeim verðmætum en ekki tekjuskatt. Ef einstaklingur 

vill gera slíkt á meðan hann er á lífi telst það sem fyrirframgreiddur arfur.69 Í úrskurði 

yfirskattanefndar nr. 149/201670 var deilt um greiðslu erfðafjárskatts hér á landi af 

fyrirframgreiddum arfi frá Japan. Hvorki hafði verið greiddur erfðafjárskattur af arfinum hér á 

landi né í Japan og skattlagði ríkisskattstjóri því arfinn sem skattskylda gjöf. Yfirskattanefnd 

var sammála þeirri túlkun ríkisskattstjóra að undanþága skattlagningu arfs í almennum 

tekjuskatti væri háð því að ráðstöfun arfsins hafi hlotið lögboðna meðferð í því ríki sem kærandi 

er með heimilisfesti, í þessu tilviki Japan. Því til stuðnings er litið til sjónarmiðs í úrskurði 

ríkisskattanefndar nr. 842/199071 þar sem reynt var á svipað álitaefni. Þar hafði kærandi ekki 

sett fram skýringar og gögn er snéru að skattskilum vegna erfðafjárskatts í Japan. Kröfum 

kæranda var þar að leiðandi hafnað.  

 

 
67 Úrskurður yfirskattanefndar 5. júní 2007 í máli nr. 269/2007. 
68 Ármann Snævarr, Erfðaréttur (n. 1) 442. 
69 Sindri M Stephensen, „Skattlagning gjafa“ (2016) 66 (2) Tímarit lögfræðinga 273, 274. 
70 Úrskurður yfirskattanefndar 6. júlí 2016 í máli nr. 149/2016. 
71 Úrskurður yfirskattanefndar 17. maí 1990 í máli nr. 842/1990. 
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Kann svo að vera litið á ef erfðafjárskattur er ekki greiddur um sé þá að ræða gjöf. Skattlagning 

fer þá eftir 4. tl. a-liðar 7. gr. tsl. Til tekjuskatts teljast samkvæmt ákvæðinu,  

 

Beinar gjafir í peningum eða öðrum verðmætum, þar með talin afhending slíkra 

verðmæta í hendur nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að 

ræða. 

 

Ofangreind regla gildir einnig um dánargjafir og eignaauka vegna arftöku. Slík eignaaukning 

er tekjuskattskyld samkvæmt meginreglu tsl., sbr. 7. gr. tsl., en á grundvelli 1. tl. 28. gr. laganna 

telst eignaaukningin ekki til tekna, hafi af henni verið greiddur erfðafjárskattur.72  

 

6. Erfðafjárskattur í framkvæmd 

Í erfðafjárskattlögum er tekið á mögulegum ágreiningi sem kann að rísa um um fjárverðmæti í 

dánarbúi og gerð erfðafjárskýrslu sem kann að vera snúin. Í esl. eru allítarleg ákvæði um 

erfðafjárskýrslur sem erfingjar skulu skila til sýslumanns. Eftir þeim upplýsingum sem þar 

koma fram er farið við álagningu erfðafjárskatts.73 Erfingjum er skylt að greiða erfðafjárskatt 

af þeim fjármunum er til þeirra renna við andlát arfleifanda og ber þeim að fylla út sérstakt 

eyðublað, svokallaða erfðafjárskýrslu, þar sem er að finna ítarlegt yfirlit um eignir og skuldir 

viðkomandi dánarbús.74 Í esl. er að finna mun ítarlegri ákvæði um innheimtu og málsmeðferð 

við álagningu erfðafjárskatts en mælt var fyrir um í eldri lögum um erfðafjárskatt nr. 83/1984. 

Kæruheimildir til yfirskattanefndar vegna ákvarðana sýslumanna og ríkisskattstjóra er að finna 

í ákvæðum esl., sbr. 4. mgr. 7. gr., 3. mgr. 8. gr. og 11. gr. laganna, kæruheimildir af slíkum 

toga var ekki að finna í lögum nr. 83/1984. Í 7. og 8. gr. esl., er kveðið á um hlutverk 

sýslumanns við ákvörðun erfðafjárskatts. Í 7. gr. esl. segir til um þegar dánarbú er tekið til 

einkaskipta. Ákvæði 1. mgr. 7. gr. esl. kveður á um skyldur sýslumanns, hann skal yfirfara 

erfðafjárskýrslu og gæta þess með vandvirkni að skýrslan sé í samræmi við skiptagerð þess 

dánarbús er um ræðir. Þá er einnig kveðið á um að ef sýslumaður telji skýrslu áfátt eigi hann 

að veita frest til úrbóta og eftir yfirferð að árita skýrsluna, sbr. 2. og 3. mgr. 7. gr. esl. Ákvæði 

4. mgr. 7. gr. esl. er svohljóðandi: 

 

Nú greinir erfingja á við sýslumann um skattstofn vegna tiltekinnar eignar eða 

annað sem áhrif hefur á fjárhæð erfðafjárskattsins og skal sýslumaður þá veita þeim 

 
72 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
73 Páll Sigurðsson (n. 5) 361. 
74 Sýslumenn (n. 4). 
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allt að tveggja vikna frest til að leggja fram gögn til stuðnings kröfum sínum. 

Sýslumaður má lengja þennan frest um allt að tvær vikur. Að frestinum liðnum skal 

sýslumaður ákvarða erfðafjárskattinn á grundvelli framkominna gagna og tilkynna 

erfingjum með sannanlegum hætti. Vilji erfingjar ekki fella sig við ákvörðun 

erfðafjárskatts geta þeir innan 30 daga frá því að þeim berst tilkynning sýslumanns 

kært ákvörðun hans til yfirskattanefndar. 

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 40/200575 var deilt um ákvörðun erfðafjárskatts vegna arfs úr 

dánarbúi A og B. Kærendur voru ósammála ákvörðun sýslumanns er laut að skattstofni 

erfðafjárskatts vegna fasteignar í eigu hins umrædda dánarbús. Ákvörðun sýslumanns var kærð 

til yfirskattanefndar og er því litið til þess að kæruheimild og kærufrestur fari eftir 

niðurlagsákvæði 4. mgr. 7. gr. esl. Yfirskattanefnd sagði í úrskurði sínum að meðferð málsins 

hjá sýslumanni hafi ekki átt sér stoð ákvæðum esl. og ágreiningsefnið hafi ekki verið leyst með 

þeim hætti sem framangreind lög segja til um sbr. 4. mgr. 7. gr. esl. Sýslumaður hafði þá einnig 

ekki sent út skriflega tilkynningu um ákvörðun erfðafjárskattsins, sbr. 10. gr. esl. Með hliðsjón 

af þeim lagarökum er búa að baki 12. gr. laga um yfirskattanefnd nr. 30/1992 taldi 

yfirskattanefnd að senda skuli sýslumanni kæruna til meðferð og afgreiðslu á ný í samræmi við 

4. mgr. 7. gr. esl.  

 

Í 5. mgr. 7. gr. esl. er kveðið á um að þegar endanleg niðurstaða í ágreiningsmáli liggur fyrir, 

skal sýslumaður árita erfðafjárskýrslu, skv. 3. mgr. 7. gr. esl. Þegar sýslumaður hefur lokið 

áritun skal hann senda erfðafjárskýrsluna til ríkisskattstjóra sem yfirfer skýrsluna og kannar 

hvort allar eignir séu rétt taldar fram.76 Þegar um er að ræða opinber skipti dánarbúa skal litið 

til 8. gr. esl. Í 3. mgr. 8. gr. segir: 

 

Vilji erfingjar ekki fella sig við ákvörðun erfðafjárskatts skv. 1. mgr. geta þeir innan 

30 daga frá því að þeim berst tilkynning sýslumanns kært ákvörðun hans til 

yfirskattanefndar, en ef erfingjar samþykkja getur skiptastjóri lokið skiptunum með 

því að greiða þá skattfjárhæð, sem sýslumaður hefur ákvarðað, með fyrirvara um 

endurheimtu. Komi til endurgreiðslu skatts að leystum ágreiningi tekur skiptastjóri 

upp skiptin á ný til að úthluta því sem er endurgreitt. 

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 85/201177 var deilt um það hvort sýnt hefði verið fram á skuld 

dánarbús væri vegna endurbóta og viðhalds á fasteign í eigu búsins. Í máli þessu hafði 

sýslumaður vísað til þess að kærandi hefði ekki lagt fram gögn sem sýndu að umrædda skuld 

 
75 Úrskurður yfirskattanefndar 1. september 2004 í máli nr. 40/2005. 
76 Sýslumenn (n. 4). 
77 Úrskurður yfirskattanefndar 4. ágúst 2009 í máli nr. 85/2011. 
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ætti að telja til skuldar hinna látnu. Erfðafjárskýrsla hafði þá einnig ekki verið útfyllt á réttan 

hátt. Tilkynnti því sýslumaður kæranda samkvæmt 2. mgr. 7. gr. esl., að veittur væri frestur til 

þess að bæta úr ágöllum á framlagðri erfðafjárskýrslu. Leiðbeinti þá sýslumaður einnig um 

kærufrest og kæruheimild til yfirskattanefndar ef kærendur vildu ekki sætta sig við þessa 

ákvörðun, sbr. 7. gr. esl. Kærendur fóru eftir heimild 7. gr. esl. og var kæran talin fram komin 

innan lögmælts kærufrests samkvæmt 7. gr. esl. Yfirskattanefnd sagði í úrskurði sínum: 

 

Telja verður að ekki sé ástæða til að efa þær upplýsingar vegna kostnaðar 

framkvæmda er kærandi lagði fram. Ljóst er að enginn ágreiningur sé um það að 

arfláti og þar með dánarbúið hefði enga burði haft til að fjármagna umræddar 

framkvæmdir með eigin fé og framkvæmdirnar þannig kallað á skuldsetningu. Með 

vísan til þess að skattstjóri hefði án nokkurra athugasemda fallist á að telja umrætt 

lán til skuldar í skattframtali arfláta, var krafa kæranda tekin til greina. 

 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að sérstaklega er kveðið í esl. á um kæruheimildir vegna 

ákvarða sýslumanna til yfirskattanefndar, sbr. 4. mgr. 7. gr. og 3. mgr. 8. gr. laganna, þar kemur 

fram að kærufrestur er 30 dagar.  

 

Í 9. gr. esl., kemur fram að eftir að ríkisskattstjóra hefur borist erfðafjárskýrsla skal hann hafa 

lokið yfirferð skýrslunnar eins fljótt og mögulegt er og eigi síðar en innan 40 daga. Ákvæði 9. 

gr. laganna var breytt með lögum nr. 145/2012 þannig að skyldu ríkisskattstjóra að láta erfingja 

vita um að hann hafi lokið yfirferð sinni var aflétt.78 Í athugasemdum greinargerðar með 

breytingunni kemur meðal annars fram að þegar sýslumaður hefur lokið yfirferð og ákvarðað 

erfðafjárskatt skal hann senda ríkisskattstjóra erfðafjárskýrsluna til yfirferðar. Með lögum nr. 

145/2012 var 2. ml. 9. gr. esl. felldur á brott. Samkvæmt ákvæðinu bar ríkisskattstjóra að 

upplýsa erfingja og eftir atvikum skiptastjóra um að hann hafi lokið yfirferð. Vegna þessa var 

ríkisskattstjóri að eyða bæði tíma og fjármunum í bréfasendingar um allt landið sem oftar en 

ekki komu móttakanda á óvart, þ.e. erfingja. Bréfaskriftir þessar voru því með öllu óþarfar og 

ákvæðið var fellt brott. Á embættum hvílir leiðbeiningar- og rannsóknarskylda, þeim ber að 

gera athugasemdir þegar allar upplýsingar er nauðsynlegar eru liggja fyrir, sbr. rannsóknarreglu 

10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/199379. Erfðafjárskattslög gera samkvæmt framangreindu ráð 

fyrir sérstakri rannsókn sýslumanns og ríkisskattstjóra á erfðafjárskýrslum en að sama skapi er 

ekki gert ráð fyrir að fyrir hendi sé réttur til endurákvörðunar eftir að slík skoðun hefur farið 

 
78 Lög um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld nr. 145/2012, 8. gr. 
79 Stjórnsýslulög nr. 37/1993, 10. gr. 
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fram. Má annars ráða það skýrt af lögunum sjálfum og má einnig vísa til ofangreindra 

athugasemda í greinargerð með lögum nr. 145/2012 því til stuðnings. Rannsóknarskyldan í 

lögunum er sett fram með þessum hætti til þess að erfingjar standi ekki frammi fyrir þeirri 

óvissu árum eftir greiðslu erfðafjárskatts að yfirvöld breyti um skoðun. Samkvæmt esl. verður 

því að telja að skattyfirvöld hafi ekki heimild til endurákvörðunar eftir að erfðafjárskýrsla hefur 

verið rannsökuð skv. 7. – 9. gr. laganna. 

 

Ákvæði 10. gr. esl. kveða á um málsmeðferð ef ríkisskattstjóri telur eignir ekki réttilega taldar 

fram og hefur þá ríkisskattstjóri þ.m.t. heimildir til að áætla skattstofna. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

 

Telji [ríkisskattstjóri] að eignir séu ekki réttilega taldar fram í erfðafjárskýrslu, 

skattstofn ekki réttur, erfðafjárskattur ekki lagður á rétta erfingja, erfðafjárskýrsla 

eða fylgigögn að öðru leyti ófullnægjandi eða [ríkisskattstjóri] 1) telur frekari 

skýringa þörf á einhverju atriði skal hann skriflega skora á erfingja eða eftir 

atvikum skiptastjóra að bæta úr því innan ákveðins frests og láta í té skriflegar 

skýringar og þau gögn, þ.m.t. bókhald og bókhaldsgögn, sem [ríkisskattstjóri] telur 

þörf á að fá. Fáist ekki fullnægjandi svar innan tiltekins tíma skal [ríkisskattstjóri] 

áætla þá liði erfðafjárskýrslu sem hann telur óljósa eða tortryggilega og ákvarða 

skatt í samræmi við skýrsluna þannig breytta. 

Sé erfðafjárskýrslu breytt með stoð í þessari grein, þ.m.t. ef skattstofn er áætlaður, 

skal [ríkisskattstjóri] gera viðkomandi aðilum viðvart um breytingarnar með 

tilkynningu og rökstyðja ástæður þeirra. 

[Ríkisskattstjóri] skal gera viðkomandi sýslumanni viðvart skriflega komi fram 

upplýsingar um eignir eða breyttan skattstofn sem ekki koma fram í skiptagerð. 

Hafi [ríkisskattstjóri] grun um erfðafjárskattsvik eða að refsiverð brot á lögum 

um bókhald og ársreikninga hafi verið framin skal hann tilkynna það 

skattrannsóknarstjóra ríkisins sem ákveður um framhald málsins. 

 

Ofangreint ákvæði esl. er nýmæli og er greinin samin með hliðsjón af 96. gr. tsl. Þess ber að 

gæta að ef erfingjar eru fleiri en einn ber skattstjóra að leita álits þeirra allra áður en hann tekur 

ákvörðun, nema skýrt umboð liggi fyrir um fyrirsvar, sbr. 1. mgr. 10. gr. esl.80  

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 192/200881 var deilt um það hvort söluhagnaður vegna sölu á 

hlutabréfum skyldi vera skattlagður hjá A, þ.e. sem tekjur A þegar hann var lifandi, en ekki hjá 

dánarbúi hans. Skattstjóri sagði að kærandi hefði selt hlutabréf dánarbúsins og teldist 

söluhagnaður bréfanna því sem tekjur dánarbúsins. Umboðsmaður kærenda sagði að ákvörðun 

 
80 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 15. 

gr. 
81 Úrskurður yfirskattanefndar 27. desember 2007 í máli nr. 192/2008. 
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skattstjóra að skattleggja skyldi söluhagnað hlutabréfa kæranda í 26% skattþrepi hefði komið 

á óvart, þar sem að skattstjóri hafði ekki gert neinar athugasemdir við yfirferð á erfðafjárskýrslu 

í tenglum við skipti dánarbúsins. Hefðu slíkar athugasemdir borist frá skattstjóra hefði verið 

hægt að leiðrétta mistök við uppgjör dánarbúsins. Ákvörðun skattstjóra leiddi af því að kærandi 

hefði ofgreitt erfðafjárskatt og var skuld kæranda vegna opinberra gjalda nú hærri en tilgreint 

var í erfðafjárskýrslu. Í framhaldi sendi umboðsmaður inn beiðni um endurupptöku á 

kæruúrskurði skattstjóra. Skattstjóri tók fram í svari sínu við umræddri beiðni að þar sem 

ákvörðun erfðafjárskatts hefi ekki verið umfjöllunarefni í kæruúrskurði skattstjóra væri ekki 

tilefni til að fjalla um leiðréttingu þess og benti umboðsmanni á að leita til sýslumanns með 

beiðni um leiðréttingu á erfðafjárskatti. Yfirskattanefnd sagði í rökstuðningi sínum:  

 

Ætla verður að skattstjóri hafi haft ákvæði 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 í huga 

í þessu sambandi, enda er ekki til að dreifa ákvæðum í lögum nr. 14/2004 um 

endurákvörðunarheimild sýslumanns á erfðafjárskatti, sbr. hins vegar 

endurákvörðunarheimildir skattstjóra samkvæmt 1. og 2. mgr. 10. gr. laga nr. 

14/2004, sbr. einnig 2. mgr. 8. gr. laganna. Ekki kemur fram í kæru til 

yfirskattanefndar hvort erfingjar hafi farið að leiðbeiningu skattstjóra og þá um 

afdrif slíks erindis. Að svo vöxnu þykir ekki ástæða til frekari umfjöllunar um þetta 

atriði að öðru leyti en því að tekið skal fram að telja verður að það leiði af almennri 

tilvísun í 19. gr. laga nr. 14/2004 til ákvæða laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, að 

ríkisskattstjóri geti á grundvelli 3. mgr. 101. gr. síðarnefndra laga tekið „yfirferð“ 

skattstjóra á erfðafjárskýrslu samkvæmt 9. gr. laga nr. 14/2004 til nýrrar meðferðar 

og gert erfingjum erfðafjárskatt að nýju telji hann ástæðu til þess. Hliðstæða 

heimild hefur yfirskattanefnd ekki. 

 

Ef erfingi telur erfðafjárskatt eða skattstofn samkvæmt esl. eigi rétt ákveðinn, getur hann sent 

inn skriflega rökstudda kæru, ásamt fylgigögnum, til yfirskattanefndar. Meðferð kærunnar fer 

þá eftir lögum nr. 32/1992 um yfirskattanefnd, sbr. 11. gr. esl. Í athugasemdum við ákvæðið í 

frumvarpi til esl. var kveðið á um væri að ræða nýmæli sem fæli í sér kæruheimild á 

ákvörðunum skattstjóra til yfirskattanefndar skv. lögum 32/1992.82  

 

Vert er að athuga að í tsl. er einnig að finna heimild til endurákvörðunar skatts. Í 96. gr. tsl. 

segir að ef kemur í ljós fyrir eða eftir álagningu að framtal eða einstakir liðir þess eða fylgigögn 

séu ófullnægjandi eða tortrygg, skráð á ólögmætan hátt, ófullnægjandi undirrituð eða 

ríkisskattsstjóri telji frekari skýringa þörf á atriðum, skal hann skriflega benda framteljanda á 

að bæta úr því sem hann óskar. Ef framteljandi bætir ekki úr annmörkum sem ríkisskattstjóri 

 
82 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 17. 

gr. 
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óskar eftir getur hann áætlað eignir og tekjur skattaðila svo rausnarlega að eigi sé hætt við að 

fjárhæðir séu áætlaðar lægri en þær eru í raun, þá yrðu skattar hans ákvarðaðir eða 

endurákvarðaðir í samræmi við þá áætlun.83 Samkvæmt 97. gr. tsl. nær heimild til 

endurákvörðunar til tekjuskatts vegna tekna og eigna síðustu sex ára sem næst eru á undan því 

ári sem endurákvörðun fer fram.84 Ríkisskattstjóri getur ef verulegir hagsmunir eru að baki 

tekið til greina beiðni frá skattaðila um breytingu á ákvörðun um skattstofn eða skattálagningu. 

Slík breyting á ákvörðun getur þó lengst náð sex tekjuár aftur í tímann, talið frá því ári sem 

beiðnin kemur fram.85 Eins og hefur komið fram í ofangreindri umfjöllun er að finna 

endurákvörðunarheimildir ríkisskattstjóra í 10. gr. esl. Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. esl. er gert 

ráð fyrir að ríkisskattstjóri endurákvarði erfðafjárskatt sé erfðafjárskýrslu breytt í framhaldi af 

skoðun hans.86 Ríkisskattstjóri skal ljúka yfirferð erfðafjárskýrslu eigi síðar en 40 dögum frá 

því að honum barst skýrslan, sbr. 9. gr. esl. Er því ljóst að ákvæði tsl. um endurákvörðun skatts 

eru frábrugðin ákvæðum esl., tímarammi þeirra er ólíkur en þó er það ríkisstjóri í báðum 

tilvikum sá sem hefur umsjón á endurákvörðun skattsins. Álykta verður því að skattyfirvöld 

geti ekki farið fram á endurákvörðun á erfðafjárskatti eftir að erfðafjárskýrsla hefur verið 

rannsökuð samkvæmt 7. – 9. gr. esl. Yfirskattanefnd hefur þó tekið þá afstöðu í úrskurði nr. 

192/200887 að með tilvísun í 19. gr. esl. til ákvæða tsl., að ríkisskattsstjóri geti þá á grundvelli 

3. mgr. 101. gr. tsl. tekið yfirferð skattstjóra á erfðafjárskýrslu skv. 9. gr. esl. til meðferðar enn 

á ný og gert erfingjum að greiða erfðafjárskatt að nýju telji hann ástæðu þess fyrir hendi. 

 

Í 1. mgr. 12. gr. esl., er öllum aðilum, bæði þeim sem eru skattskyldir og öðrum, gert að veita 

sýslumönnum og/eða skattyfirvöldum án endurgjalds upplýsingar er hann leitar eftir í 

sambandi við framkvæmd laganna og í því formi sem óskað er eftir. Með skattyfirvöldum er 

átt við skattstjóra, skattrannsóknarstjóra ríkisins og ríkisskattstjóra. Skattyfirvöld geta bæði 

beðið aðila um upplýsingar er varða hann sjálfann og einnig um aðra aðila, sem hann getur 

veitt upplýsingar um. Þar á meðal getur skattstjóri, ríkisskattstjóri og starfsmenn er annast 

eftirlitsstörf krafist vegna skatteftirlits samkvæmt lögum þessum að skattskyldir aðilar leggi 

fram skýrslur um bankaviðskipti, inneignir, bókhald sitt, bókhaldsgögn og önnur gögn er varða 

reksturinn, þ.m.t. viðskiptabréf o.fl. Jafnframt hafa framangreindir aðilar aðgang að 

 
83 Lög um tekjuskatt nr. 90/2003, 96. gr. 
84 sama heimild, 97. gr. 
85 sama heimild, 2. mgr. 101. gr. 
86 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 15. 

gr. 
87 Úrskurður yfirskattanefndar 27. desember 2007 í máli nr. 192/2008. 
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starfsstöðvum aðila og heimild til að taka skýrslu af þeim aðilum sem hafa að geyma 

upplýsingar er taldar eru skipta máli. Skattrannsóknarstjóri ríkisins hefur sömu framangreindu 

heimildir.88  

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 119/201689 var deilt um á hvaða verði hlutafjáreign í F hf. skyldi 

vera talin til eignar í erfðafjárskýrslu. Kærendur skýrðu vel frá máli sínu og skiluðu 

upplýsingum til skattyfirvalda, sbr. 12. gr. esl. Yfirskattanefnd sagði í niðurstöðu sinni: 

 

Ekki verður ráðið að sýslumaður hafi dregið í efa að umrædd viðskipti hafi farið 

fram, en engu að síður talið að þau væru ekki tæk sem gangverð og þá einkum 

vegna verulegs munar á gangverði og innra virði. Eru forsendur sýslumanns 

áþekkar niðurstöðu í greindum úrskurði yfirskattanefndar nr. 548/2012. Sé 

gangverði í viðskiptum til að dreifa ber að byggja á því án tillits til þess hvort það 

er hærra eða lægra en verð samkvæmt innra virði. Með vísan til þess, sem hér hefur 

verið rakið, og að virtum þeim skýringum og upplýsingum, sem fram hafa komið 

af hálfu kærenda við meðferð málsins, þykir rétt að fallast á aðalkröfu kærenda í 

málinu. 

 

Af ofangreindu sögðu er ljóst að miklu máli skiptir að leggja fram gögn og upplýsingar til 

skýringu deilumáls. Í 2. mgr. 12. gr. esl. kveður á um að ef ágreiningur verður um skyldu aðila 

samkvæmt 1. mgr. sömu greinar, ríkisskattstjóri, sýslumaður eða skattrannsóknarstjóri ríkisins 

geta þá leitað úrskurðar héraðsdóms. Ef aðili gegnir ekki ekki upplýsingaskyldu sinni, er 

heimilt að vísa máli til opinberrar rannsóknar.  

 

6.1. Gjalddagi, greiðsluábyrgð og innheimta 

Í 14. gr. esl. er kveðið á um innheimtu, gjalddaga og viðurlög við vangreiðslu erfðafjárskatts. 

Ákvæðið er fært til samræmis við innheimtu og álagningu annarra skatta og gjalda í ríkissjóð.90 

Ákvæði 1. mgr. 14. gr. esl. er svohljóðandi: 

 

Skattar álagðir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð og hafa sýslumenn og 

eftir atvikum [ríkisskattstjóri] á hendi innheimtu þeirra [og er ríkisskattstjóra 

heimilt að senda tilkynningu þess efnis rafrænt]. Skattur skal greiddur til 

innheimtumanns í því umdæmi sem skatturinn er lagður á. 

 

 
88 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 17. 

gr. 
89 Úrskurður yfirskattanefndar 8. júní 2016 í máli nr. 119/2016. 
90 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 19. 

gr. 
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Í 4. mgr. 14. gr. esl. kveður um gjalddaga erfðafjárskatts. Gjalddagi erfðafjárskatts er tíu dögum 

eftir að sýslumaður tilkynnir erfingjum um að áritun á erfðafjárskýrslu hefur farið fram, sbr. 5. 

mgr. 7. gr. og 1. mgr. 8. gr. esl. Ef aðili ákveður að áfrýja skattákvörðun um skattskyldu frestar 

það ekki gjalddaga né leysir aðila undan viðurlögum sem gilda við vangreiðslu hans. Skattstjóri 

getur hækkað eða eftir tilvikum lækkað ákvarðanir erfðafjárskatts en sú breyting fellur þó 

einnig í gjalddaga tíu dögum eftir að gjaldanda er tilkynnt um hækkun eða lækkun 

erfðafjárskatts, sbr. sbr. 5. mgr. 14. gr. esl. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá 

gjalddaga, skulu dráttarvextir greiddir ríkissjóði af því sem gjaldfallið er frá gjalddaga, sbr. 6. 

mgr. 14. gr. esl. Samkvæmt esl. skulu dráttarvextir vera þeir sömu og Seðlabanki Íslands 

ákveður, sbr. lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Samkvæmt 8. mgr. 14. gr. esl. getur 

aðili krafist endurgreiðslu oftekins erfðafjárskatts. Ákvæði þetta var sett til áréttingar, lög um 

endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda gilda um oftekinn erfðafjárskatt. Erfingjar eru ábyrgir 

fyrir erfðafjárskatti, um er að ræða óskipta ábyrgð og leiðir að með slíkri takmörkun verður 

ekki innheimt hjá aðila meira en svarar heildararfi hans samkvæmt skiptagerð viðkomandi 

dánarbús. sbr. 3. mgr. 15. gr. esl.91  

 

7. Brot gegn lögum um erfðafjárskatt 

Í 13. gr. esl. er kveðið á um afleiðingar þess ef eignir eru ranglega taldar fram til í 

erfðafjárskýrslu. Ákvæði greinarinnar var samið með hliðsjón af ákvæði 108. gr. tsl. Í 13. gr. 

esl. segir: 

 

  Séu verðmæti á erfðafjárskýrslu ranglega fram talin má [ríkisskattstjóri] bæta 

25% álagi við áætlaða eða vantalda skattstofna. 

  Fella skal niður álag samkvæmt þessari grein ef erfingi færir rök að því að honum 

verði eigi kennt um annmarka á erfðafjárskýrslu. 

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 400/200692 var deilt um ákvörðun skattstjóra að bæta 25% álagi 

skv. 1. mgr. 13. gr. esl., við hækkun skattstofns erfðafjárskatts kærenda vegna arfs úr dánarbúi. 

Eignir dánarbúsins voru vanframtaldar í erfðafjárskýrslu þar sem ekki var gerð grein fyrir 

fjárhæð sem greidd var fyrirfram upp í arf. Sýslumanni var þá ekki gefin erfðafjárskýrsla til 

áritunar vegna hinna fyrirframgreiddu verðmæta. Yfirskattanefnd sagði að kærendum hefði 

ekki tekist að sýna fram á að aðstæður hafi verið með þeim hætti er segir í 2. mgr. 13. gr. esl. 

 
91 sama heimild, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 19. gr. 
92 Úrskurður yfirskattanefndar 12. maí 2006 í máli nr. 400/2006. 
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þannig að fella ætti niður álagið né að tilefni hafi verið til að falla frá 1. mgr. 13. gr. esl. í tilviki 

kærenda. Kröfu kærenda um niðurfellingu 25% álags var því hafnað.  

 

Í 16. gr. esl. er síðan að finna refsiákvæði vegna brota á lögunum, þ.e. vísvitandi undanskots 

eigna undan erfðafjárskatti eða vegna rangra skýrslna. Ákvæðið er samið með hliðsjón af 109. 

og 110. gr. tsl. Refsiákvæðið er miðað við að brot sé framið af ásettu ráði.93 Í 1. mgr. 16. gr. 

laganna er kveðið á um ef erfingi upplýsir af ásetningi eða stórfelldu hirðuleysi rangt frá því 

sem skiptir máli um erfðafjárskatt má beita viðbótarerfðafjárskatti allt að fimmfaldri þeirri 

fjárhæð sem skatturinn að réttu lagi hefði orðið hærri en hann varð. Skatturinn sem greiddur er 

af álagi dregst frá sektarfjárhæð, sbr. 13. gr. esl. Ef um er að ræða stórfellt brot gegn ákvæði 

þessu varðar það við 1. mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 („alm. hgl.“). Í 2. 

mgr. 16. gr. esl. er kveðið á um ef erfingi upplýsir rangt eða viljandi frá þeim atriðum er varða 

skattframtal hans. Getur hann verður sektaður þó svo að upplýsingarnar geti ekki haft áhrif á 

skattskyldu eða skattgreiðslu. Ef erfingi hefur af ásetningi eða stórfelldu hirðuleysi vanrækt 

skyldur sínar skv. 12. gr. esl. skal hann sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 4. 

mgr. 16. gr. esl. Tilraun til brota og hlutdeild í brotum á esl. eru refsiverð eftir því sem segir í 

III. kafla alm. hgl. og varðar sektum. Að lokum segir í 6. mgr. sömu greinar segir að um 

málsmeðferð samkvæmt greininni gilda meginreglur 110. gr. tsl.94  

 

8. Tvísköttunarsamningar 

Í 17. gr. esl. er að finna ákvæði er kveður á um úrræði erfingja ef ekki er til samningur við 

annað ríki um að komast hjá tvísköttun á verðmætum sem lögin taka til og að greiddur hafi 

verið erfðafjárskattur af þeim fjárverðmætum til opinberra aðila í erlendu ríki. Erfingjar geta 

sett inn umsókn hjá ríkisskattstjóra og er honum heimilt að lækka erfðafjárskatt hér á landi með 

hliðsjón af þegar greiddum erfðafjárskatti hans. Lækkun skal þó aldrei vera hærri fjárhæð en 

þeirri sem erfingja var skylt að greiða hér á landi af verðmætum.95 17. gr. esl. á rætur sínar að 

rekja til 2. gr. laga nr. 114/1989, um breytingu á lögum nr. 83/1984. Ákvæðið heimilar 

skiptaráðanda að lækka erfðafjárskatt skattaðila hér á landi með hliðsjón af 

erfðafjárskattgreiðslum sem koma erlendis frá. Í lögskýringargögnum er fylgdu ákvæðinu, sbr. 

nefndarálit, kom fram að ákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir ósanngjörn málalok gagnvart 

 
93 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 21. 

gr. 
94 Lög um erfðafjárskatt nr. 14/2004, 16. gr. 
95 sama heimild, 17. gr. 
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þeim aðilum sem nytu ekki þeirra fríðinda er fylgja tvísköttunarsamningum á þessu sviði. 

Ákvæðið er hliðstætt 3. mgr. 117. gr. laga nr. 75/1981, sbr. nú 5. mgr. 119 gr. tsl.96 Með esl. 

var viðbót gerð við framangreint ákvæði, viðbót þessi fól það í sér að tekið var fram að lækkun 

samkvæmt ákvæðinu skyldi aldrei nema hærri fjárhæð en þeirri sem skattaðila er gert að greiða 

hér á landi af verðmætum, sbr. niðurlagsákvæði 17. gr. esl. Í athugasemdum við ákvæðið í 

frumvarpi er varð að esl., kemur fram að greinin sé samhljóðandi 25. gr. eldri laga nr. 

83/1984.97 Er því ljóst að samkvæmt forsögu ákvæðis 17. gr. esl. verður ekki séð að ákvæðinu 

hafi ætlað að fela í sér breytingar á framkvæmd umræddrar lækkunarheimildar frá því sem áður 

var.  

 

Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 141/201498 vísaði yfirskattanefd í rökstuðningi sínum til 17. gr. 

esl. Í máli þessu hafði sýslumaður ákvarðað að telja ætti fasteign í Bandaríkjunum, sem var í 

eigu dánarbús sem skipt var hér á landi, með skattstofni erfðafjárskatts. Ákærendur voru 

ósammála sýslumanni og kærðu ákvörðun hans til yfirskattanefndar. Yfirskattanefnd segir í 

rökstuðningi sínum að þegar skipti á dánarbúi manns fer fram hér á landi, skal greiða 

erfðafjárskatt af öllum þeim verðmætum sem og eignum sem erfingjar fengu við búskipti, á 

þetta við eignir bæði hérlendis og erlendis. Tvísköttunarsamningur er á milli Íslands og 

Bandaríkjanna en voru ákvæði hans ekki talin standa í veg fyrir skattlagningu erfðafjárs á 

Íslandi. Ekki er að finna ákvæði í umræddum tvísköttunarsamningi um erfðafjárskatt og tekur 

samningurinn því ekki til slíkra skatta. Yfirskattanefnd taldi því að sýslumaður hafi farið með 

rétt mál og réttilega ákvarðað erfðafjárskatt.  

 

Meginreglu er að finna í 1. mgr. 1. gr. esl. er kveður á um að greiða skuli skatt í ríkissjóð af 

öllum fjármætum sem verða til við skipti á dánarbúi arfleifanda og eru afhent til erfingja hans, 

sbr. þó 18. gr. esl. Samkvæmt 18. gr. esl. kemur far að ríkisstjórn Íslands er heimilt að gera 

tvíhliða samninga við stjórnir erlendra ríkja um breytingar á útreikningi erfðafjárskatts sem 

fela í sér gagnkvæmar ívilnanir á erfðafjárskatti erlendra og íslenskra skattaðila sem eftir 

gildandi löggjöf greiða erfðafjárskatt af sömu eignum bæði hér á landi og erlendis.99 Í máli 

Hæstaréttar nr. 142/2016100 kröfðust erfingjar þess að fasteignamatsvirði lóðar í Þýskalandi 

 
96 Alþt. 1989, A-deild, 56. mál, Nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 83/1984. 
97 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 605-435. mál, frumvarp til laga, um einstakar greinar frumvarpsins, um 22. 

gr. 
98 Úrskurður yfirskattanefndar 14. maí 2013 í máli nr. 141/2014. 
99 Lög um erfðafjárskatt nr. 14/2004, 18. gr. 
100 Hrd. 9. mars 2016 í máli nr. 142/2016. 
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yrði ekki talin með skattstofni til erfðafjárskatts við skipti á búinu eins og sýslumaður hafði 

ákvarðað. Hæstiréttur sagði að fallist sé með héraðsdómi að tvísköttunarsamningur milli 

Íslands og Þýskalands standi því ekki í vegi að meginreglu 1. mgr. 1. gr. esl. verði beitt um þau 

verðmæti er hér varðar. Samningurinn er ekki talinn fela í sér þá undantekningu um 

gagnkvæmar ívilnanir á erfðafjárskatti eins og mælt er fyrir um í 18. gr. esl. og ljóst er að 

umræddur samningur tekur samkvæmt efni sínu ekki til slíkra ívilnana.  

 

8.1. Norðurlandasamningur til að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár 

Með vaxandi alþjóðavæðingu og hreyfanleika milli landa er ekki óalgengt að hinn látni skilji 

eftir sig erfingja eða eignir í nokkrum löndum. Í slíkum tilvikum geta fleiri en eitt ríki krafist 

skattheimtu búsins, sem gæti tvöfalt skattlagningu, eða jafnvel margsköttun. Þetta vandamál er 

vel þekkt á sviði tekjuskatts, en það hefur enn meiri þýðingu fyrir skattlagningu arfs og gjafa. 

Að því er varðar erfðafjárskatt og gjafagjöld taka lönd oftar mið af ýmsum breytum til að 

ákvarða skattskyldu samanborið við tekjuskatt. Það er auðvelt að finna aðstæður þar sem eignir 

hins látna geta verið skattlagðar í þremur mismunandi löndum. Landið þar sem hinn látni átti 

lögheimili myndi venjulega skattleggja búið í heild sinni. Ef erfinginn býr erlendis gæti búið 

einnig verið skattskylt við skattareglur sem gilda í heimalandi erfingjans. Ef eignir eru 

staðsettar í þriðja landi gilda erfðafjárskattslög þess lands venjulega um þær. Staðan er flókin 

af því að tvísköttunarsamningar um erfðafjárskatt eru ekki eins útbreiddir og þeir sem varða 

tekjuskatt. Á hinn bóginn hafa mörg lönd frekar rausnarlegar reglur í innlendum lögum sem 

útrýma eða draga úr tvísköttunar áhrifum.101  

 

Hvað varðar tvísköttunarsamninga þá er hér á landi í gildi sérstakur samningur milli Íslands og 

annarra norðurlanda til þess að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár sem undirritaður var 12. 

september 1989, sbr. augl. nr. 11/1992.102 Svíþjóð og Noregur hafa hins vegar lagt niður 

erfðafjárskatt og eru þ.a.l. ekki lengur aðilar að samningnum frá með 24. ágúst 2007 og 22. 

ágúst 2014.103 Tvísköttunarsamningur þessi er mikilvægt tæki sem notast skal við til að forðast 

tvísköttun innan Norðurlandanna.  

 
101 Christer Silverberg, „Taxation of Inheritance and Gifts in the Nordic Countries and Cross-Border Mobility“ í 

Jane Bolander (ritstj.), Yearbook for Nordic tax research 2010; taxation of individuals and goods in the Nordic 

countries relevant to cross-border mobility (Djøf publishing 2010) 205. 
102 Ásmundur G Vilhjálmsson, „Gerð og túlkun tvísköttunarsamninga“ (2007) 60 (1) Úlfljótur 121, 121; 

Norðurlandasamningur til að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár (samþykktur 2. maí 1990, tók gildi 19. ágúst 

1992) Stj.tíð. C, 14/1992. 
103 „Articles of Tax Treaties“ (Vero Skatt, 29. maí 2020) <https://www.vero.fi/en/detailed-

guidance/guidance/85707/articles-of-tax-treaties/> skoðað 4. apríl 2021. 
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Í 1. gr. samningsins kemur fram að honum verði beitt í þeim tilfellum sem snúa að arfgreiðslum 

þar sem hinn látni var með heimilisfesti í einu eða fleiri aðildarríkjum. Aðili skal greiða 

erfðafjárskatt í því landi þar sem hann hafði heimilisfesti er hann féll frá. Hvert aðildarríki skal 

meta eignir samkvæmt eigin löggjöf þegar ákvörðun um gjaldstofn er tekin. Með sama hætti 

ákvarðar hvert ríki frádrátt samkvæmt eigin löggjöf, sbr. 9. gr. samningsins. Þegar maður hefur 

andast í aðildarríki og látið eftir sig fasteign í öðru aðildarríki eða eignir í atvinnurekstri, skal 

bært stjórnvald skýra viðkomandi stjórnvöldum frá því. Í 5. og 6. gr. samningsins er kveðið á 

um fasteignir og fjármuni sem tengjast fastri atvinnustöð eða föstum stað. Þar segir að arfur 

sem fellur til við andlát einstaklings, sem hafði heimilisfesti á dánardegi í öðru aðildarríki en 

því sem fjáreignir eða fasteign er í, má skattleggja í síðarnefnda ríkinu. Allar aðrar eignir skulu 

vera skattlagðar í því ríki sem aðili var heimilisfastur, sbr. 7. gr. samningsins.104 Æskilegt er að 

aðildarríki hafi samráð þegar um er að ræða eignir í fleiri en einu landi.105  

 

Ekki er að finna aðra samninga á milli Íslands og annarra landa er varða tvísköttun 

erfðafjárskatts. Þar að leiðandi ef enginn samningur er í gildi ber einstaklingi greiða 

erfðafjárskatt samkvæmt núgildandi lögum ef skipti dánarbús fara fram hér á landi. 

 

9. Erfðafjárskattur á  norðurlöndum 

Norrænir skattar eru háir, yfirgripsmiklir og tiltölulega flóknir í umsýslu. Norrænu skattkerfin 

fimm eiga margt líkt með sér þó þau séu ekki eins. Ísland, Danmörk og Finnland eru einu 

norðurlöndin er skattleggja arfleifð, en tæknin sem þau beita er mismunandi. Í þeim löndum er 

um ræðir sem leggja á erfðafjárskatt byggir löggjöfin fyrst og fremst á meginreglunni um 

búsetu hins látna og í öðru lagi á meginreglunni að skattleggja skuli eignir með sérstök tengsl 

við landið. Gilda þá enn fremur viðbótarreglur og undanþágur. Samkvæmt esl. þarf að greiða 

erfðafjárskatt ef skipting búsins fer fram á Íslandi.106 Ef hinn látni er íslenskur ríkisborgari sem 

á ekki lögheimili á Íslandi, greiðir hann erfðafjárskatt hér á landi, nema skipting dánarbúsins 

hafi farið fram í landinu þar sem hinn látni átti lögheimili.107 Verður hér farið yfir helstu atriði 

hvernig erfðafjárskatti er háttað á Norðurlöndum.  

 
104 Silverberg (n. 101) 211. 
105 Ragnheiður Snorradóttir, „Gagnkvæm upplýsingaskipti í skattamálum“ (2015) 65 (2) Tímarit lögfræðinga 

295, 339. 
106 Silverberg (n. 101) 209. 
107 sama heimild 210. 
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Erfðafjárskattur var lagður niður í Svíþjóð 1. janúar 2005. Göran Persson, fyrrverandi 

forsætisráðherra Svíþjóðar stuðlaði að því að afnema erfðafjárskatt og gaf leiðtoga vinstri 

flokksins, Lars Ohly þá kosti að leggja niður erfðafjárskatt eða auðlegðarskatt. Ohly valdi 

erfðafjárskatt. Áhugavert er að rýna í þær ástæður er lágu til grundvallar ákvörðun Svía til að 

afnema erfðafjárskatt. Þáttur er stuðlaði að afnámi skattsins var líklega sú staðreynd að sænsk 

erfðafjárskattlög voru frekar flókin. Afstaða þingflokka til þess að afnema erfðafjárskatt var sú 

að skatturinn gerði það erfiðara fyrir fjölskyldufyrirtæki að koma því frá einni kynslóð til 

annarrar.108 Erfðafjárskattur var afnuminn í Noregi 1. janúar 2014 af norska þinginu. Áður en 

Noregur lagði af erfðafjárskatt var skatturinn háður fjölskyldutengslum og stærð arfsins.109  

 

Í Danmörku gilda lög nr. 47/2015110 um erfðafjárskatt (d. boafgift). Danskur erfðafjárskattur 

er greiddur að því tilskildu að hinn látni hafi lögheimili í Danmörku þegar hann lést. Ef hinn 

látni var ekki búsettur í Danmörku en átti eignir staðsettar í Danmörku sem ekki eru með í búi 

sem unnið er utan Danmerkur, gæti verið að greiða danskan erfðafjárskatt. Ennfremur, ef hinn 

látni var ekki búsettur í Danmörku við andlát en var danskur ríkisborgari eða hafði önnur 

sérstök tengsl við Danmörku og átti eignir sem ekki eru taldar með í búi sem unnið er utan 

Danmerkur, gæti danskur erfðafjárskattur einnig í þeim aðstæðum verið greiðsla. Hlutfall 

skattsins fer eftir sambandi erfingja og hins látna. Hlutfall barna og tiltekinna annarra náinna 

ættingja er 15 prósent af búinu yfir DKK 308.800 árið 2021, sbr. 1. gr. laganna. Hjá öðrum 

erfingjum er hlutfallið allt að 36,25 prósent. Erfðir frá maka eru undanþegnar skatti.111  

 

Í Finnlandi gilda lög nr. 378/1940112 um erfðafjárskatt (f. perintö- ja lahjaverolaki). 

Erfðafjárskattur hefur verið skattskyldur í Finnlandi síðan 1940. Erfingjar eru skuldbundnir til 

að greiða erfðafjárskatt af hluta sínum er þeir arfleifa. Heildarverðmæti búsins eru verðmetin 

samkvæmt sanngjörnu markaðsvirði við andlát arfleifanda. Í Finnlandi er skattur stigvaxandi, 

hann er breytilegur eftir hlutdeild og tengslum erfingja við hinn látna. Erfingjum er skipt í tvo 

skattflokka, sbr. 11. gr. laganna.113  

 
108 sama heimild 207. 
109 sama heimild 209. 
110 Lov nr. 47 af 12.01.2015 om afgift af dødsboer og gaver. 
111 Skatteministeriet, „Boafgift - fakta og beregningseksempler“ (Skatteministeriet) 

<https://www.skm.dk/skattetal/satser/skatte-og-afgiftsberegning/boafgift-fakta-og-beregningseksempler/> 

skoðað 20. apríl 2021. 
112 378/1940 Perintö- ja lahjaverolaki. 
113 Silverberg (n. 101) 209. 
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10. Samantekt og niðurstöður 

Ritgerðinni var ætlað að gera lesendum kleift að sjá hvernig erfðafjárskattur er ákvarðaður og 

hvað ber að hafa í huga þegar einstaklingur stendur frammi fyrir greiðslu erfðafjárskatts. Af 

ofangreindri umfjöllun má sjá að erfðafjárskattur er ólíkur flestum öðrum sköttum þar sem ljóst 

er að ekki er tekið tillit til fjárhagsstöðu skattgreiðandans. Lög um erfðafjárskatt eiga uppruna 

sinn í dönskum lögum. Ástæður fyrir lögleiðslu erfðafjárskatta árið 1792 voru berlega 

skatteðlis, reglurnar voru lögfestar til þess að viðhalda jafnvægi milli tekna og útgjalda. 

Erfðafjárskattslög hafa tekið miklum breytingum síðan þau voru fyrst lögleidd og voru 

breytingar gerðar á lögum nr. 83/1984 með lögum nr. 14/2004 er leystu þau eldri af hólmi. Með 

þeim lögum var farið að meta eignir samkvæmt markaðsvirði en áður fyrr var það samkvæmt 

nafnvirði. Erfðafjárskattur árið 2021 er 10% og skattfrelsismörk voru hækkuð úr 1.500.000 kr. 

í 5.000.000 kr. Með umræddum breytingum er verið að draga úr skattbyrði einstaklinga sem fá 

úthlutað arfi úr dánarbúi og mun þetta án efa hagnast þeim einstaklingum er fá úthlutað arf úr 

eignarminni dánarbúum.  

 

Eins og ofangreind umfjöllun hefur leitt í ljós eru fjölmargar reglur er ber að hafa í huga þegar 

kemur að skiptingu dánarbús. Erfingjar og gjafþegar eru skattskyldir samkvæmt 1. mgr. 1. gr. 

esl. en undanþegnir skyldu til greiðslu erfðafjárskatts eru þó maki arfleifanda og 

sambúðarmaki. Skattstofn erfðafjárskatts er samtala af öllum fjárhagslegum verðmætum og 

eignum sem arfleifandi skilur eftir við andlát að frádregnum kostnaði og skuldum, sbr. 1. mgr. 

4. gr. esl. Skal þá ávallt hafa í huga að dánarbú er lögaðili og ber sjálfstæða skattskyldu. 

Meginhlutverk dánarbús er að selja eignir og greiða þær skuldir sem dánarbúinu tilheyra. 

Erfingjar geta þá annaðhvort skipt búinu með einkaskiptum eða opinberum skiptum. Erfingjar 

geta verið óvissir um hvaða skuldir arfleifanda geta verið til frádráttar áður en erfðafjárskattur 

er reiknaður. Af úrskurði yfirskattanefndar er ljóst að kostnaður sem fellur til eftir andlát 

arfleifanda telst ekki til skulda, heldur tilheyrir dánarbúinu sjálfu, sbr. úrskurð yfirskattanefndar 

nr. 144/2016. Erfðafjárskattslögin gera ráð fyrir því að upp geti komið ágreiningur á 

verðmætum í dánarbúi. Erfingjar geta þá nýtt sér kæruheimildir til yfirskattanefndar er kveðnar 

eru upp í esl. vegna ákvarðana sýslumanna. Vert er þó að nefna að áfrýjun skattákvörðunar um 

skattskyldu frestar ekki gjalddaga eða leysir einstakling undan viðurlögum sem um það gilda. 

Gjalddagi erfðafjárskatts er tíu dögum eftir að sýslumaður tilkynnir erfingjum um áritun á 

erfðafjárskýrslu, sbr. 5. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 8. gr. esl. Brot gegn esl. geta haft alvarlegar 
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afleiðingar og því mikilvægt að hafa í huga þær reglur er kveðið er á um í lögum. 

Ríkisskattstjóri hefur heimild til að bæta 25% álagi við áætlaðan skattstofn ef erfðafjárskýrsla 

er ranglega talin fram. Þá getur erfingi einnig sætt sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, 

sbr. 4. mgr. 16. gr. esl. ef hann hefur af ásetningi eða stórfelldu gáleysi vanrækt skyldur sínar, 

skv. 12. gr. esl. Má draga þá ályktun frá úrskurðum og dómum að erfðafjárskattur getur verið 

flókinn í umsýslu. Verður því að telja að mikilvægt sé að líta til þeirra laga er gilda um 

erfðafjárskatt af hverju sinni.  

 

Ísland hefur gert tvísköttunarsamning við Norðurlöndin til að komast hjá tvísköttun arfs. Þar 

er kveðið sérstaklega um skattlagningu arfs til að koma í veg fyrir tvísköttun á arfgreiðslum. Í 

tvísköttunarsamningum sem Ísland hefur gert við aðrar þjóðir en Norðurlöndin er ekki að finna 

slík ákvæði um skattlagningu arfs. Til umhugsunar væri því fyrir löggjafann að bæta 

erfðafjárskatti inn í tvísköttunarsamninga sem eru nú þegar í gildi á milli ríkja. Með því móti 

væri hægt að komast hjá tvísköttun arfs. Á þeim Norðurlöndum er um var skrifað er ljóst að 

margt er líkt með erfðafjárskatti á Íslandi og í þeim löndum er um ræðir. 

 

Höfundur dregur þá ályktun af rannsókn á lögskýringargögnum að markmið löggjafans með 

skattlagningu erfðafjárskatts sé óljós að öðru leiti en að afla ríkissjóð tekna. Ljóst er að 

lifnaðarhættir fólks hafa tekið miklum breytingum frá því að erfðafjárskattslög voru fyrst 

lögleidd. Fólk fjárfestir, ferðast meira og kaupir fleiri eignir utan landsteina en það gerði áður 

fyrr. Er því hægt að álykta að erfðafjárskattslögin eins og þau leggja sig í dag munu halda áfram 

að breytast og uppfærast í tímans rás.  
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