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Ágrip 

Innan Skattsins hefur verið umræða og rýni á það lykilhlutverk sem Skatturinn gegnir sem 

er tekjuöflun fyrir ríki og sveitarfélög og hefur höfundur komið að þeirri vinnu. Góðfúslegt 

leyfi fékkst fyrir ákveðnum hluta þeirrar vinnu sem lokaritgerð. Nálgun höfundar er 

umfjöllun um þann hluta skattkerfisins sem snýr að álagningu rekstraraðila. Skoðuð voru 

gögn um álagningu tekjuskatts og tryggingagjalds nokkur ár aftur í tímann, niðurstöður 

greindar og lagt var mat á það hvort þær væru í samræmi við tekjuöflunarhlutverk 

skattkerfisins. Jafnframt var skoðað hve stórt hlutfall af rekstraraðilum greiða hvorki 

tekjuskatt né tryggingagjald. Samhliða þessari rannsókn var skoðað hvort fyrirliggjandi 

gögn og upplýsingar fælu í sér viðbótarupplýsingar sem hægt væri að nýta á grundvelli 

hugmyndafræði gæðastjórnunar og kenninga um fyrirmyndarstjórnun til að greina 

umbótatækifæri eða óvenjuleg frávik. 

 

1. Inngangur 

Einn af grunnþáttum til að fjármagna opinberar framkvæmdir og lögbundnar skyldur hins 

opinbera eru fjármunir sem koma frá einstaklingum og lögaðilum í formi skatta. Hafandi 

verið hluti af því sem kallast skattkerfi í um 20 ár þá er það reynsla höfundar að hver og 

einn starfsmaður er að sinna sínu og stuðla að því að hlutirnir gangi sem best fyrir sig. 

Grunnstefið er að tryggja að álagning hvort sem er á einstaklinga eða rekstraraðila gangi 

sem best fyrir sig og sem flestir skili framtölum á réttum tíma. Síðan eru fjölda mörg viðvik 

sem felast í þjónustu við einstaklinga og lögaðila. Allt er þetta gert í þeim tilgangi að passa 

upp á að tekjuöflunarhlutverkið sé virkt og að hægt sé að taka á móti þeim gögnum og 

upplýsingum sem eru forsenda álagningar skatta. Eins og staðan er í dag þá eru engin 

formleg fjárhagsleg árangursmarkmið, umfram það að tryggja að álagning gjalda og skatta 

fari fram á réttum tíma sem og að veitt sé úrvals þjónusta bæði fyrir og eftir þann tíma. 

Skattkerfinu er ætlað að tryggja að framkvæmdar séu lykilaðgerðir sem eru mikilvægar 

fyrir tekjuöflun og í raun er undirstaða þess álagning skatta. Auðvitað er þetta einfölduð 

mynd, en þetta er kjarni skattkerfisins og stofnana þess.  

 

Í þessari ritgerð mun niðurstaða álagningar á rekstraraðila verða skoðuð úr fjarlægð. Horft 

verður á stóra samhengið, lagt mat á samandregnar niðurstöður álagningar og út frá þeim 

vegvísum sem nám í MPM hefur veitt manni verður reynt að leggja mat á það hvort þessar 

niðurstöður feli í sér umbótatækifæri fyrir skattkerfið og því samfélagið í heild sinni.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi:  

• Hverju er álagning rekstraraðila að skila í formi skatta og gjalda? 

• Eru tekjur að aukast eða minnka? 

 

Við mat á niðurstöðunni verður horft til þess að jákvæð þróun telst vera þegar auknar 

tekjur koma í ríkissjóð, neikvæð þróun er þegar tekjur eru að lækka.  

 

Markmið þessarar rannsóknar eru tvenns konar. Í fyrsta lagi á hún að vera upplýsandi 

þannig að við lestur ritgerðarinnar komi fram hve mikið af sköttum rekstraraðilar eru að 

skila, hversu stórt hlutfall borgar þessa skatta og hversu stórt hlutfall borgar enga skatta. 

Í raun er þetta gert til þess að lesendur fái tilfinningu fyrir þessum veruleika. Í öðru lagi er 

markmiðið að draga fram möguleg umbótatækifæri á grundvelli fyrirliggjandi gagna til að 

bæta skilvirkni kerfisins, kanna óvenjuleg frávik eða jafnvel búa til nýjar 

rannsóknarspurningar.  
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2. Fræðileg umfjöllun og skilgreiningar 

2.1.  Skattar og skattkerfi 

Fyrir marga þá er erfitt að átta sig á því hvað í því felst þegar rætt er um skattkerfið. Við 

vinnslu þessarar ritgerðar hefur höfundur ekki fundið fræðilega skilgreiningu á þessu 

hugtaki sem slíku en þó er til margvíslegt efni um tilgang og hlutverk þess.  

 

„Skattur er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða 

lögaðila verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir 

almennum, efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinum opinbera.” 

(Jónatan Þórmundsson, Fyrirlestrar í Skattarétti, 1982) 

 

Til að hægt sé að innheimta skatta verður að vera til staðar ákveðið formlegt utanumhald 

þar sem skattar eru reiknaðir út, lagðir á og síðan innheimtir.  

 

„Skattarnir sem voru samþykktir voru árið 1877 og spítalagjald af sjávarafla, kallað 

útflutningsgjald af fiski frá árinu 1881, áttu að mynda nýtt [skattkerfi] sem afla átti 

landsjóði tekna af allri atvinnustarfsemi í landinu og eignum manna; tekjum til að mæta 

útgjöldum landssjóðs…“ (Friðgeir G. Olgeirsson, Í Þágu þjóðar, 2013) 

 

Í ritdómi um bókina Í þágu þjóðar segir Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands:  

 

„Skattkerfi sérhvers lands er einn mikilvægasti þáttur efnahagslífs þess. Þótt vitaskuld sé það 

eilífðarverkefni stjórnmála að deila um það hve mikil umsvif hins opinbera eiga að vera og 

hvernig eigi að afla tekna til að standa undir þeim þá verður því vart á móti mælt að sérhvert 

land þarf skattkerfi. Gott skattkerfi þarf að uppfylla ýmsar kröfur. Það þarf að afla nægilegra 

tekna, gera það þannig að sæmileg sátt sé um skiptingu byrðanna og helst með sem minnstum 

tilkostnaði.“ (Gylfi Magnússon, Dósent í viðskiptafræði, Ritdómur 2013) 
 

Skattkerfið innheimtir skatta sem ætlað er að standa undir rekstri ríkisins. Í 

raunveruleikanum rúmast hins vegar mörg ólík verkefni innan skattkerfisins og stofnana 

þess. Skattkerfið er í dag í umsjón Skattsins sem hefur umsjón með álagningu og 

innheimtu álagðra skatta og gjalda og skilgreinir stofnunin grunnstarfsemi sína með 

eftirfarandi hætti: 

 

„Við erum framsækin þjónustustofnun sem leggur grunn að samfélagslegri þjónustu með því 

að tryggja tekjuöflun ríkis og sveitarfélaga.“ (www.skatturinn.is) 

2.2.  Álagning opinberra gjalda 

Álagning opinberra gjalda er lögbundin og fer fram einu sinni á ári, bæði hjá einstaklingum 

og lögaðilum og er bundin í lög. Fjármálaráðuneytið birtir auglýsingu í Stjórnartíðindum 

þar sem kveðið er á um lok álagningar.  

 

2.3.  RSK 1.04 - rekstrarskattframtöl 

Álagning sú sem rannsökuð verður byggir á eftirfarandi eyðublaði: RSK 1.04 skattframtöl 

rekstraraðila. Þar kemur eftirfarandi fram: 

 

„Á árinu 2021 er lögaðilum, sbr. 2. gr. skattalaga, gert skylt að skila skattframtali sínu á 

forminu RSK 1.04. Jafnframt er einstaklingum í rekstri með veltu yfir kr. 20 millj. á ári gert 

skylt að skila framtali vegna rekstrarins á forminu RSK 1.04. á árinu 2021.“ (Skatturinn 

eyðublað RSK. 1.04) 
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Í grunninn felur 2. gr. tekjuskattslaga það í sér að eftirtaldir aðilar eiga að skila RSK 1.04; 

„skráð hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög (sé það sjálfstæður skattaðili), 

gagnkvæmum vátryggingar- og ábyrgðarfélögum, kaupfélögum, öðrum samvinnufélögum 

og samvinnufélagasamböndum, samlagsfélögum og sameignarfélögum með ótakmarkaðri 

ábyrgð félagsaðila, enda sé félagið skráð í firmaskrá hér á landi, samlögum og samtökum 

sem hafa það að meginmarkmiði að annast vinnslu eða sölu á framleiðsluvörum félagsaðila 

sinna, innkaup á rekstrarvörum eða þjónustu í beinum tengslum við atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi þeirra, enda séu þau skráð í firmaskrá hér á landi og þess getið við 

skráningu að þau séu sjálfstæðir skattaðilar. Öðrum félögum, sjóðum og stofnunum, þar 

með töldum sjálfseignarstofnunum, sem hér eiga heimili, svo og dánarbúum og 

þrotabúum.  

Lögaðili skv. 1. mgr. telst eiga hér heimili ef hann er skráður hér á landi, telur heimili sitt 

hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er 

hér á landi.“ (Heimild: lög nr. 90/2003 2. gr. ) 

 

Þetta eru í grunninn þeir aðilar sem falla undir skylduna að skila rekstrarframtali RSK 1.04 

og falla því undir rannsóknarspurninguna.  

 

2.4.  Tekjuskattur 

Tekjuskattur er lagður á tekjuskattstofn sem dregin er fram á skattframtali. Hér getur að 

líta þróun á tekjuskatti rekstraraðila. 

 

 Ár 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tekjuskattur í almennu 

þrepi (hlutafélög, 

einkahlutafélög o.fl.) 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Tekjuskattur í efra þrepi 

(sameignarfélög, 

dánarbú, þrotabú o.fl.) 

36,00% 36,00% 36,00% 37,60% 37,60% 37,60% 

Heimild : Álagningarseðill og forsendur 2016-2021 Skatturinn - skattar og gjöld 
 

Tafla 1. Þróun tekjuskatts. 

 

2.5.  Tryggingagjald 

Tryggingagjald er lagt á fjárhæð þeirra launa sem rekstraraðili greiðir í starfsemi sinni. 

Heildarfjárhæð greiddra launa er því stofn til tryggingagjalds. Álagt tryggingagjald hjá 

rekstraraðilum er því vísbending um hve mikið og af hvað mörgum rekstraraðilum laun eru 

greidd í rekstrinum.  

 

Skattur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tryggingagjald, almennt 7,49% 7,10% 6,85% 6,85% 6,60% 6,35% 

Tryggingagjald vegna 

sjómanna við fiskveiðar 
8,14% 7,75% 7,50% 7,50% 7,25% 7,00% 

Heimild : Álagningarseðill og forsendur 2016-2021 Skatturinn - skattar og gjöld 

 

Tafla 2. Þróun tryggingagjalds. 

 

2.6.  Óvirk félög 

Í þessari ritgerð verður fjallað um óvirk félög. Skilgreining höfundar þessarar ritgerðar er 

út frá þeirri hugsun að skattkerfið eigi að skila tekjum og að þeir rekstraraðilar sem hvorki 

greiða tekjuskatt né tryggingavald séu því óvirkir að því leyti. Þetta eru félög sem geta átt 

miklar eignir og verið með umtalsverð umsvif þó engum skatti sé skilað. Hér er ekki verið 

https://www.skatturinn.is/atvinnurekstur/framtal-og-alagning/alagningarsedill-og-forsendur/2016/
https://www.skatturinn.is/atvinnurekstur/framtal-og-alagning/alagningarsedill-og-forsendur/2016/
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að segja að slík félög séu ekki samfélagslega mikilvæg heldur er einvörðungu horft á skil 

þeirra á tekjuskatti og tryggingagjaldi.  

 

2.7.  Umbætur 

Innan skattkerfisins er mikið magn gagna sem borist hafa í tengslum við álagningu gjalda 

og skatta. Þau hafa þjónað megintilgangi sínum en mikilvægt er að þau séu notuð á sem 

fjölbreyttastan hátt í leit að umbótatækifærum. Í því samhengi má nefna hugmyndafræði 

kenninga um fyrirmyndarstjórnun, s.s. EFQM líkanið (European Foundation for Quality 

Management) og CAF sjálfsmats líkanið sem er sérsniðið fyrir opinbera aðila. En CAF líkanið 

er þróað fyrir opinbera aðila á grunni EFQM líkansins. Ein af meginstoðum CAF líkansins er 

„Stöðug nýsköpun og umbætur. (CAF 2013. Umbætur í opinberri þjónustu með sjálfsmati 

(stjornarradid.is)) 

 

„Að skara fram úr er að ráðast gegn stöðnun og koma á breytingum með stöðugum lærdómi 

til að stuðla að nýsköpun og tækifærum til umbóta. Stöðugar umbætur ættu því að vera 

varanlegt markmið stofnunarinnar.“ ( CAF 2013. Umbætur í opinberri þjónustu með 

sjálfsmati (stjornarradid.is)) 

 

Ef þetta er tengt kjarna þessarar ritgerðar, sem snýst um álagða skatta, þá má spyrja 

eftirfarandi spurninga í anda EFQM líkansins. 

 

Hvers vegna erum við að leggja á skatta? Hvaða tilgangi á það að þjóna? Hvers vegna 

gerum við það með þessum hætti? Hvernig er fyrirhugað að álagning skili árangri? Hverju 

hefur álagning skatta raunverulega skilað? Er frammistaðan góð og hverju á hún að skila 

af sér í framtíðinni? 

 

Þetta eru stórar spurningar. En á grundvelli þessarar hugmyndafræði verður leitast við að 

nýta þau gögn og upplýsingar sem eru undir í rannsóknarspurningunni til að svara þessum 

spurningum og í anda CAF sjálfsmatslíkansins vonar höfundur að til verði ný vitneskja og 

lærdómur sem leiði til umbóta. 

 

3. Rannsóknaraðferð 

Um er að ræða megindlega rannsókn sem byggir á aðgengi að ákveðnum hluta af tölulegu 

gagnasafni Skattsins, nánar tiltekið álagningu á grundvelli innsendra rekstrarframtala RSK 

1.04. Við úttekt á upplýsingum á grundvelli álagningarinnar var horft til álagðs tekjuskatts 

og tryggingagjalds. Um er að ræða heildarfjárhæðir álagningarinnar hvað varðar þessa 

skatta. Rétt er að taka fram að um er að ræða lifandi gögn og því geta breytingar átt sér 

stað vegna skatteftirlits og skattrannsókna aftur í tímann, hvað varðar tölulegar 

upplýsingar. 

 

Til þess að geta lagt mat á rannsóknarspurninguna var óskað eftir tölfræði um eftirfarandi 

þætti álagningar opinberra gjalda: 

 

Fjöldi innsendra rekstrarskattframtala frá og með tekjuárinu 2015 til og með 2020. Fjöldi 

þeirra sem lagður er á tekjuskattur. Fjöldi þeirra sem lagt er á tryggingagjald. Þá var óskað 

eftir fjárhæð álagðs tekjuskatts og tryggingagjalds. Einnig var óskað eftir tölfræði yfir fjölda 

þeirra rekstrarframtala þar sem hvorki var lagður á tekjuskattur né tryggingagjald. 

Rannsóknarniðurstöður eru síðan unnar út frá ofangreindu gagnasafni í samræmi við 

rannsóknarspurninguna.  

 

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/caf_2013.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/caf_2013.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/caf_2013.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/caf_2013.pdf
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4. Niðurstöður rannsóknarinnar 

4.1.  Grunnupplýsingar 

Eftirtaldar tölur voru teknar út fyrstu dagana í apríl árið 2022, til útskýringar þá eru þetta 

lifandi tölur og í raun réttari tölur heldur en koma fram í tilkynningu álagningar á hverju 

ári. 

 

Ár 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fjöldi framtala 36.330 38.337 40.041 41.301 42.338 43.557 

Fjöldi sem greiða 

tryggingagjald 

16.660 17.889 18.825 19.402 20.010 20.279 

Fjöldi sem greiða 

tekjuskatt 

11.212 12.392 12.768 12.723 12.811 12.633 

Álagt 

tryggingagjald 

kr. 

55.065 

kr. 

59.550 

kr. 63.565 kr. 

68.499 

kr. 

68.477 

kr. 61.876 

Álagður 

tekjuskattur  

kr. 

63.161 

kr. 

75.948 

kr. 65.705 kr. 

62.750 

kr. 

62.737 

kr. 63.803 

Fjöldi óvirkra 15.302 15.851 16.458 17.150 17.429 18.327 

*Fjárhæðir í ofangreindri töflu eru í milljónum króna. 
 

Tafla 3: Gagnayfirlit vegna rannsóknarspurningarinnar. 

 

 

Útreiknað 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Greitt 

tryggingagjald 

hlutfall.  

45,86% 46,66% 47,01% 46,98% 47,26% 46,56% 

Greiddur 

tekjuskattur 

hlutfall 

30,86% 32,32% 31,89% 30,81% 30,26% 29,00% 

Hlutfall óvirkra 

félaga 

42,12% 41,35% 41,10% 41,52% 41,17% 42,08% 

Tryggingagjald 

pr. rekstraraðila 

kr. 3.305 kr. 3.329 kr. 3.377 kr. 3.531 kr. 3.422 kr. 3.051 

Tekjuskattur pr. 

rekstraraðila 

kr. 5.633 kr. 6.129 kr. 5.146 kr. 4.932 kr. 4.897 kr. 5.050 

*Fjárhæðir í ofangreindri töflu eru í milljónum króna. 
 

Tafla 4 - Útreikningur 

 

Þetta eru þær grunnupplýsingar sem notaðar verða til að leggja mat á 

rannsóknarspurningarnar og eiga uppruna úr gagnagrunnum Skattsins.  

 

4.2.  Fjöldi innsendra rekstrarframtala RSK. 1.04. 

Í töflu 3 hér að framan komu fram upplýsingar um framtöl þeirra rekstraraðila sem falla 

undir tekjuskattsákvæði laganna og skila inn skattframtali RSK. 1.04. Frekari úrvinnsla 

þeirra gagna er að finna í töflu 4. 
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Mynd 1. Fjöldi innsendra rekstrarframtala. 

 

Þessi þróun sýnir að þeir sem skila inn skattframtali rekstraraðila fjölgaði um 20% á 

tímabilinu.  

 

 

4.3.  Fjárhæð álagðra skatta 

 
 

Mynd 2. Álagt tryggingagjald og tekjuskattur á tekjuárunum 2015-2020. 

 

Hér getur að líta þær heildarfjárhæðir eftir árum sem álagningin er að skila hvað varðar 

tryggingagjald og tekjuskatt, sbr. töflu 3. Álagt tryggingagjald var 55,1 milljarður 2015 en 

er á árinu 2020 61.2 milljarðar, sem er um 11% aukning. Þess ber þó að geta að tölurnar 

eru á verðlagi hvers árs og því er raunhækkunin minni á tímabilinu. Hvað varðar tekjuskatt 

þá var álagður tekjuskattur 63,2 milljarðar á árinu 2015 en í lok ársins 2020, 63,8 

milljarðar, sem er örlítil hækkun en raunlækkun þar sem um er að ræða fjárhæðir á 

verðlagi hvers árs.  
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4.4.  Heildarfjöldi rekstrarframtala og samanburður viðálagðan tekjuskatt og 

tryggingagjald.  

 

 
 

Mynd 3. Heildarfjöldi framtala og álagður tekjuskattur og tryggingagjald, samanborið við fjölda 

rekstrarframtala.  

 

Framangreind mynd sýnir að fjöldi þeirra sem greiddu tekjuskatt voru 11.212 á árinu 2015 

en voru 12.633 á árinu 2020 sem er aukning upp á 12,6%. Fjöldi rekstraraðila sem greiddu 

tryggingagjald voru 16.660 á árinu 2015 en voru 20.279 á árinu 2020, sem er aukning upp 

á 21,7%. Hvaða varðar óvirka aðila þá var fjöldi þeirra 15.302 á árinu 2015 en á árinu 

2020 alls 18.327, sem er um 20% aukning.  

 

4.5.  Hlutfallsleg skipting eftir skatttegund 

Hér er tekið saman á einni mynd það hlutfall rekstraraðila sem lagður hefur verið á 

tekjuskattur og tryggingagjald. Jafnframt er til hliðsjónar hlutfall þeirra sem hvorki er 

lagður á tekjuskattur né tryggingagjald.   

 
 

Mynd 4. Hlutfallsleg skil á sköttum 
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Framangreind mynd sýnir að hlutfall rekstraraðila sem greiða tryggingagjald er í kringum 

46%. Þeir sem greiða tekjuskatt eru ríflega 30% að meðaltali og óvirkir aðilar eru í kringum 

42%.  

 

4.6.  Þróun á skattgreiðslum  

Hér hefur verið tekið saman hver meðalgreiðslan er hjá þeim aðilum sem greiða annars 

vegar tryggingagjald og hins vegar hjá þeim sem greiða tekjuskatt. Nánar tiltekið var álagt 

tryggingagjald og tekjuskattur deilt með fjölda þeirra aðila sem þá greiddu.  

 
 

Mynd 5. Skattar pr. framtal 

 

 

Framangreind mynd sýnir að þróun tekjuskatts er með þeim hætti að einingaskatturinn 

(skattur pr. skattframtal) var kr. 5,63 milljónir á árinu 2015 en á árinu 2020 var hann kr. 

5,050 milljónir. Er þetta því um 11% lækkun á tímabilinu. Tryggingagjald pr. framtal var 

kr. 3,3 milljónir á árinu 2015 en var kr. 3,051 milljónir á árinu 2020. Taka ber fram að 

þetta eru tölur á verðlagi hvers ár. Hvað varðar tryggingagjaldið þá lækkaði skattprósenta 

þess á tímabilinu eins og sést í kafla 2.5 en skatthlutfall tekjuskatts er óbreytt allt tímabilið.  

 

5. Umræðupunktar 

Þegar horft er til niðurstöðu rannsóknarinnar þá vakna upp fjölmargar spurningar. Hér 

verður fyrst fjallað um tekjuskatt.  

 

Skattframtölum rekstraraðila fjölgaði um 20% á rannsóknartímabilinu. Tekjuskattshlutfall 

lögaðila var það sama allt tímabilið. Á sama tíma var sú fjárhæð sem lögð var á í tekjuskatt 

nánast sú sama í krónutölu en hefur því lækkað að raungildi sé tekið tillit til verðbólgu. 

Hlutfall þeirra sem greiddu tekjuskatt lækkaði úr 32% í 29% og á sama tíma þá lækkaði 

meðaltalsfjárhæð þeirra sem greiddu tekjuskatt, hún fór úr kr. 5,6 milljónir á árinu 2015 í 

5,050 milljónir á árinu 2020, sem er í raun 10% lækkun miðað við verðlag hvers árs en 

lækkunin er meiri ef tekið er tillit til verðbólgu.  

 

Það er ljóst að til staðar er yfirfæranlegt tap í félögum sem gerir það að verkum að ekki 

verður til tekjuskattsstofn og því verða ekki álagðir skattar á slík félög. Algengt er að félög 

séu samsköttuð, það er að tekjuskattsstofn félags er færður upp í annað félag sem er síðan 

skattlagt og oft geta það verið mörg félög sem leiða skattstofna sína upp í eitt félag. 

Móðurfélagið hlýtur að lokum álagningu á meðan hin fá ekki álagningu. Þessar staðreyndir 

skýra samt ekki nema hluta þeirrar myndar sem hér hefur verið dregin fram.  

 

Ein af niðurstöðum þessarar rannsóknar er að neikvætt samhengi er á milli aukningar á 

rekstrarframtölum og niðurstöðu álagningar rekstraraðila í formi tekjuskatts á 
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rannsóknartímabilinu. Aukning rekstrarskattframtala sem nemur um 20% er ekki að skila 

meiri tekjuskatti í ríkissjóð heldur minni. Það er minna að koma til ríkis frá rekstraraðilum 

í formi tekjuskatts. Það eru ýmsar ástæður sem geta legið að baki þessari þróun. Eru 

tekjuskattslögin orðin þannig úr garði gerð að frádráttar- og frestunarákvæði laganna séu 

of víðtæk þannig að framtalin tekjuskattsstofn rekstraraðila sem tekjuskattur reiknast af 

fari minnkandi? Er þessi þróun vísbending um að skattundanskot séu að aukast, að 

skipulögð brotastarfsemi sé að taka sér bólfestu í skattkerfinu? Er aukning hér á landi á 

starfsemi sem skilar engum tekjuskatti? Eru ákveðnar atvinnugreinar ekki að skila neinum 

tekjuskatti en sumar mjög miklum? Getur verið að sú þróun gangi á svig við almenna 

skilgreiningu á sköttum og tilgangi þeirra? Gengur það upp út frá jafnræðishugmyndum að 

einhver atvinnustarfsemi í hagnaðarskyni sé undanþegin tekjuskatti? 

  

Rannsóknin sýnir að um 45% rekstraraðila greiða laun í starfsemi sinni og greiða þar af 

leiðandi tryggingagjald. Þetta þýðir að 55% rekstraraðila greiða engin laun í rekstri sínum. 

Þá sýnir rannsóknin að um 42% rekstraraðila greiða hvorki tekjuskatt né tryggingagjald. 

Skilja þarf betur þann mikla fjölda óvirku rekstraraðila sem ekki greiða skatta og hvers 

vegna meirihluti rekstraraðila greiðir engin laun. Hvað veldur þessum mikla fjölda og hver 

er ástæða hans og hvers vegna greiða þessir aðilar enga skatta? Er of stórt hlutfall 

rekstraraðila samsett af lögaðilum sem kannski hafa lítinn sem engan rekstrartilgang og 

ættu eignir og annað sem þar eru framtalin að vera inn á persónulegum framtölum 

eiganda? Þetta kallar á frekari greiningu til að bæta skilning á þessum mikla fjölda. Hefur 

tekjuskattsfrelsi t.d. söluhagnaðar hlutafjár inn í félögum orðið til þess að einstaklingar séu 

í auknum mæli að stofna til félaga og kaupa hlutabréf í þeirra nafni í stað þess að gera það 

í eigin nafni og telja sem sína persónulegu eign? Því samhliða þegar söluhagnaður 

hlutabréfa er innleystur inn í félagi þá standa hluthafar frammi fyrir freistnivanda þannig 

að í staðinn fyrir að greiða sér arð úr þessum félögum þá eru óskattlagðir fjármunir þeirra 

nýttir til að kaupa eignir sem almennt teljast persónubundnar, s.s. einbýlishús, sumarhús, 

jarðir og þess háttar. Getur slíkur freistnivandi og þessi heimild tekjuskattslaganna skýrt 

þróun á aukningu óvirkra félaga og í raun lágum hlutföllum þeirra rekstraraðila sem greiða 

tekjuskatt og tryggingagjald? 

 

5.1.  Umbótatækifæri 

Þau gögn sem notuð hafa verið í þessari rannsókn eru öll tilkomin vegna lögbundinnar 

skyldu rekstraraðila að skila til skattyfirvalda skattframtölum til að hægt sé að leggja á þau 

skatta. Eitt af markmiðum þessarar ritgerðar var að skoða hvort væri hægt að búa til 

umframvirði úr þessum gögnum. Að framan hafa verið dregnar fram niðurstöður um 

hvernig þessi gögn líta út og hver þróun þeirra hefur verið. Í þessum kafla verða kynntar 

hugmyndir að mögulegum umbótatækifærum sem komið hafa upp við skoðun þeirra.  

 

Greining tekjuskatts og tryggingagjalds 

Skoða þarf hvaða atvinnugreinar eða tegund starfsemi eru að greiða mest í tekjuskatt, 

hverjar minnst og hverjar kannski ekki neitt. Getur verið að einhver ákveðin starfsemi búi 

við algert tekjuskattfrelsi? Kanna þarf hver rökin séu á bak við það svo almennur skilningur 

fáist. Það sama á við um tryggingagjald en kanna þarf þróun þess eftir atvinnugreinum og 

hvort ákveðnar atvinnugreinar séu mögulega að greiða lítil sem engin laun eða í miklu 

ósamræmi við aðrar atvinnugreinar. 

 

Hvernig er þetta erlendis? 

Hvernig lítur álagning rekstraraðila út í löndunum í kringum okkur? Nauðsynlegt er að safna 

sambærilegum upplýsingum þaðan og bera saman við þessar niðurstöður. Slíkur 

samanburður yrði mjög mikilvægur til að marka skref áfram varðandi þennan málaflokk.  
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Að borga skatta á að skipta máli 

Hluti af tilgangi þessarar ritgerðar er að koma á framfæri vitneskju um virkni og afrakstur 

þess hluta skattkerfisins sem snýr að rekstraraðilum. Aukin almenn vitneskja og umræða 

getur haft jákvæða þróun á þessa hluti. Í því samhengi er ekki úr vegi að fjalla aðeins um 

verðlaun sem veitt eru fyrirtækjum hér á landi í tengslum við frammistöðu þeirra. Væri 

það til bóta ef inn í forsendur um fyrirmyndafyrirtæki, s.s. hvatningarverðlaun Creditinfo 

fyrir nýsköpun og samfélagsábyrgð og önnur sambærileg verðlaun, kæmi sem ein af 

forsendunum greiðsla á tekjuskatti í ríkissjóð. Kannski að stofnað væri til sérstakra 

verðlauna fyrir slíkt. Það má líka velta því fyrir sér hvort koma ætti upp vottunum í anda 

jafnlaunavottanna fyrir þau fyrirtæki sem greiða skatt því það er ekki sjálfsagt eins og 

þessi rannsókn leiðir í ljós.  

 

Þjónustugjald á óvirka aðila 

Ætti að innheimta aukið þjónustugjald á rekstraraðila sem hvorki greiða tekjuskatt né 

tryggingagjald? Allir rekstraraðilar hafa aðgang að starfsfólki Skattsins í formi 

margvíslegrar þjónustu og ekki óeðlilegt að gjald sé tekið fyrir það gagnvart þeim aðilum 

sem enga skatta greiða. Slíkt fyrirkomulag gæti leitt til þess að óvirkum félögum fækkaði 

á skattgrunnskrá og betri yfirsýn fengist sem og slíkt gjald væri í samræmi við megintilgang 

skattkerfisins að afla tekna og því óeðlilegt að innan þess séu þúsundir rekstraraðila sem 

enga skatta greiða.  

 

Árangursmælikvarðar 

Á að leggja mælikvarða á þennan hluta skattkerfisins? Hvert ætti eðlilegt hlutfall 

rekstraraðila sem greiða tekjuskatt að vera? Hvert á hlutfall óvirkra rekstraraðila að vera? 

Hver ættu laun vera hjá stórum hluta rekstraraðila? Hverju á álagning rekstraraðila að skila 

í formi skatta og gjalda? Svona mælikvarða væri síðan hægt að spegla niður í einstakar 

atvinnugreinar og finna hlutföll í þeim sem hægt væri að nýta til frammistöðumælinga.  

 

6. Niðurstöður 

Það er niðurstaða þessarar rannsóknar að álagðir skattar rekstraraðila á 

rannsóknartímabilinu eru að lækka. Tekjuskattur rekstraraðila stendur nánast í stað í 

nafnverðskrónum meðan fjöldi rekstrarframtala eykst um 20%. Þá eru tekjur á hvern 

rekstraraðila sem greiðir tekjuskatt að lækka. Um 71% rekstraraðila greiða engan 

tekjuskatt, um 55% rekstraraðila greiða engin laun í starfsemi sinni og um 42% 

rekstraraðila greiða hvorki tekjuskatt né hafa nokkurn á launaskrá og greiða þar af leiðandi 

ekkert tryggingagjald.  

  

Þessi rannsókn dregur fram að einungis lítill hluti þeirra sem skila skattframtölum 

rekstraraðila greiða tekjuskatt og tryggingagjald. Það vekur spurningar um hvort allur sá 

fjöldi sem skilar inn skattframtölum eigi í raun að vera hluti af þessu skilgreinda skattkerfi. 

Það er von höfundar að þessi ritgerð hafi skilað betri skilning á samspili skattkerfisins sem 

tekjuöflunarkerfis og þess hluta þess sem lítur að rekstraraðilum. Enn fremur telur 

höfundur að rannsóknin dragi fram umbótatækifæri og nýjar rannsóknarspurningar sem 

eiga að auka frekari skilning á skattkerfinu og skilvirkni þess. 

 

7. Þakkir 

Bestu þakkir færi ég yfirstjórn Skattsins fyrir aðgengi að viðeigandi gögnum. Þá þakka ég 

Páli Kolbeins rekstrarhagfræðingi fyrir uppbyggilegar athugasemdir og samræður við gerð 

þessarar ritgerðar. Einnig þakka ég Arnari Óla Björnssyni og Sigurði Fannari Ólafssyni, 

samstarfsmönnum mínum, fyrir yfirlestur og ráðleggingar. Að lokum Þórði Víkingi 

Friðgeirssyni fyrir skilvirka og gagnlega leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar.   
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