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Útdráttur 
 
Á Íslandi tíðkast almennt ekki að kúa-, sauðfjárbú og önnur landbúnaðarstarfsemi geri ítarleg 

reikningsskil. Alla vega ekki af þeirri gráðu að huga þurfi að reikningsskilastöðlum og 

uppsetningu á ársreikningum. En til er reikningsskilastaðall, IAS41, sem fjallar um 

landbúnað. Þar er tekið á helstu málum landbúnaðarins sem myndu teljast til sérstöðu hans og 

hlutum sem er kannski óvenjulegt að túlka í reikningsskilum. Í þessu riti er farið yfir þann 

staðal og það gagn sem af honum er að hafa. En þó reikningsskilin séu takmörkuð þá er 

landbúnaður samt atvinnugrein eins og hver önnur og hefur sínum skyldum að gegna gagnvart 

sköttum. Í ritgerðinni verður fjallað um þessi atriði og verða þau líka borin saman við 

umhverfi og aðstæður landbúnaðar í Svíþjóð og á Nýja Sjálandi. En á milli þessara þriggja 

landa er töluverðan mun að finna vegna náttúruaðstæðna og ýmissa pólitískra áhrifa. 
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1 Inngangur 

 
"Þegar rætt er um íslenskan landbúnað verður að hafa fjölþætta hagsmuni 

neytenda og sveitanna að leiðarljósi. Gæði íslenskra landbúnaðarafurða 

eru óvéfengjanleg og í fremstu röð í heiminum öllum. Ég tel t.d. afar 

mikilvægt sem íslenskur neytandi að geta treyst því að þau matvæli sem 

ég kaupi beri ekki sjúkdóma sem gætu reynst mér og mínum lífshættuleg."  

(Guðni Ágústsson, 2007) 

 

Á Íslandi tíðkast almennt ekki að kúa-, sauðfjárbú og önnur landbúnaðarstarfsemi geri ítarleg 

reikningsskil. Alla vega ekki af þeirri gráðu að huga þurfi að reikningsskilastöðlum og 

uppsetningu á ársreikningum. En til er reikningsskilastaðall, IAS 41, sem fjallar um 

landbúnað. Þar er tekið á helstu málum landbúnaðarins sem myndu teljast til sérstöðu hans og 

hlutum sem er kannski óvenjulegt að túlka í reikningsskilum. En hvað skyldi helst koma fram 

þar og ef til vill leynist kannski eitthvað þar sem á ekki við Ísland eða stangast kannski á við 

hefðir í íslenskum landbúnaði? Og gæti falist einhver hagur í því fyrir bændur að skila 

ársreikningi? En þó reikningsskilin séu takmörkuð þá er landbúnaður samt atvinnugrein eins 

og hver önnur og hefur sínum skyldum að gegna gagnvart sköttum. Og þar sem til er sérstakur 

reikningsskilastaðall fyrir landbúnað til að taka á sérstöðu hans, er skattaumhverfið þá kannski 

sérsniðið eða lítur það alfarið sömu lögum og önnur starfsemi. Í ritgerðinni verður fjallað um 

þessi atriði og verða þau líka borin saman við umhverfi og aðstæður landbúnaðar í Svíþjóð og 

á Nýja Sjálandi. Við skrifin eru notaðir staðlar sem gefnir voru út 1. janúar 2009 og tók IAS 

41 í því riti gildi 1. janúar 2003 í þeirri mynd sem hann er á meðan ritgerðin er skrifuð. 
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2 IAS 41 

 

IAS 41 byrjar á því að skilgreina hvað landbúnaður er og þá jafnframt um hvað staðallinn 

gildir. Og samkvæmt staðlinum er það öll umsjón með lífverum, dýrum og plöntum, frá og 

með getnaði/tímgun og fram að sölu eða nýtingu í aðra vöru eða hráefni. Þar af leiðandi er til 

dæmis ræktun vínberja landbúnaður en víngerð er það ekki. Ræktun kúa og mjaltir eru 

landbúnaður en ferlið við að búa til osta og aðrar mjólkurvörur flokkast ekki undir landbúnað. 

Þar hefur bóndinn selt sína afurð. Þess má geta að lestur staðalsins getur verið nokkuð 

skondinn með ákveðnu hugarfari þegar litið er á beina þýðingu ákveðinna orða. ,,..the 

accounting treatment for biological assets during the period of growth, degeneration, 

production and procreation..“ (IASB, 2009) Bein þýðing á orðinu procreation er getnaður. 

Þetta er ábyggilega í eina skiptið þar sem reikningsskil og getnaður eru nálægt hvoru öðru. 

Frekari skilgreiningar á hugtökum eru eftirfarandi. 

2.1 Landbúnaðarafurð 
Landbúnaðarafurð er hinn lífræni hlutur sem var ræktaður eða varð til í umsjón bóndans, 

ræktaður í jörðu, dýr eða afurð frá dýri, t.d. mjólk eða ull. Lífræn breyting er vöxtur, hrörnun 

og sköpun sem hefur áhrif á gæði eða magn hinnar lífrænu eignar. Sölukostnaður er sá 

kostnaður sem hægt er að rekja beint til sölu eða losunar á eign að undanskildum 

fjármagnskostnaði og tekjuskatti. Safn lífrænna eigna er samansafn plantna eða dýra af sömu 

gerð. Uppskera er þegar afurðin er tekin frá lífræna hlutanum sem lét hana vaxa og þroskast, 

t.d. maísstöngull af stilknum á akrinum.  

Landbúnaður tekur yfir mjög margar mismundandi greinar. Alls konar ræktun, hvort 

sem hún er stöðug eða árstíðabundin, alls konar griparæktun og jafnvel fiskeldi. Þessar greinar 

hafa allar sameiginleg einkenni: Getuna til að breytast. Afurðir geta breyst, vaxið og þróast. 

Breytingunni er stjórnað. Þá er aðstæðum afurðarinnar stjórnað til að hafa áhrif á 

breytingarnar og vöxtinn. T.d. með því að stjórna hitastiginu, næringunni, rakanum, ljósinu og 

æxluninni. Þannig stjórnun greinir landbúnað frá öðrum greinum sem innihalda lífrænar 

afurðir. T.d. er uppskera frá óstýrðri uppsprettu ekki landbúnaður. Fiskveiðar og skógarhögg 

eru ekki landbúnaður. Sem myndi þá þýða að bóndi sem fær tekjur af sölu veiðileyfa á 

landareign sinni yrði að færa þær sem tekjur af annarri starfsemi. En á Íslandi eru á mörgum 

bæjum aðstæður fyrir fiskveiðar í ám og vötnum sem tilheyra jörðunum. Einnig er mikið sótt í 

gæsa- og rjúpnaveiði þar sem t.d. gæsir sækja mikið í kornakra á haustin. Breytingarnar eru 
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mældar. Þar sem höfð eru áhrif á vöxtinn þarf einnig að fylgjast með honum. Fylgjast þarf 

með að afurðin sé sem best og í líkingu við það sem hún á að vera. Og á það þá bæði við um 

gæði og magn. T.d. að nyt í kúm sé sem mest en án þess þó að það komi niður á gæðum 

mjólkurinnar. 

Landsvæði, óefnislegar eignir og annað sem gæti mögulega tengst landbúnaði á ekki að 

færa samkvæmt þessum staðli nema þessir hlutir séu nýttir í landbúnaðarstarfsemi. Þessar 

eignir skulu annars vera í samræmi við IAS 16 - Varanlegir rekstrarfjármunir, IAS 40 - 

Fjárfestingareignir eða IAS 38 - Óefnislegar eignir. 

2.2 Skilgreiningar 
Nokkrar almennar skilgreiningar eru taldar upp í staðlinum. Þær snúa helst að skilgreiningu á 

markaði , framleiðsluvirði og markaðsvirði. En skilgreiningin hér á markaði er sú sama og 

alls staðar. Markaður er fyrirbæri sem einkennist af því að þar er framboð af vörum sem eru 

einsleitar, til staðar eru kaupendur og seljendur og ásett verð er í boði fyrir alla. Þegar talað er 

um að vörur séu einsleitar er átt við að þær bjóði upp á sömu notkun, upplifun eða notagildi 

og séu samkeppnishæfar sín á milli. Markaðsvirði er það verð sem fæst fyrir vöruna á 

markaði og sem uppfyllir skilyrðin sem talin eru upp hér að ofan. Varan er þannig metin á því 

verði sem kaupandi sem þekkir til vörunnar væri til í að borga fyrir eða láta í skiptum fyrir 

hana á staðnum. Í tilfelli landbúnaðarins er markaðsvirði byggt á þáverandi ástandi og 

staðsetningu vörunnar. Hvað er átt við með ástandi og staðsetningu? Jú, skilgreiningin á 

markaðsvirði miðar við að varan sé á markaðinum þar sem kaupandinn skoðar hana og fær 

eignarréttinn á staðnum við greiðslu. Þannig að inn í markaðsvirði t.d. nautgrips sem stendur 

heima í gripahúsi þarf að reikna kostnaðinn við að koma gripnum á markaðinn. Sem þýðir að 

naut sem stendur á markaðinum er meira virði en það sem stendur heima í fjósi. Og með smá 

orðaleik má segja að nautgripurinn á markaðinum sé meira dýr en sá sem stendur heima. 

2.3 Mat á eignum  
Þá er einmitt komið að því sem er kannski mest hægt að spila með í reikningsskilum 

landbúnaðar, en það er einmitt mat og mæling á eignum. Að meta virði búfjár og uppskeru 

getur verið vandasamt þar sem gæði, stærð, æviskeið og jafnvel lífsmöguleikar gætu haft áhrif 

á raunverulegt virði. En næst kemur fyrir í staðlinum hvernig standa skuli að því að færa 

eignir til bókar. Sá sem er í landbúnaðarstarfsemi á að færa lífverur og landbúnaðarvörur til 

eignar þegar og aðeins þegar hann hefur full yfirráð yfir hlutnum vegna uppruna hlutarins, 

allur afrakstur eða ágóði af hlutnum mun renna til aðilans og þegar unnt er að áætla 

markaðsvirði hlutarins mjög áreiðanlega. 
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Eignarhald á dýrum  er hægt að sanna með brennimerkingu eða annars konar merkingu 

við fæðingu eða þegar aðilinn eignast dýr með öðrum hætti. Hér á Íslandi er t.d. búið að taka 

upp Evrópustaðla um búfjármerkingar. Á merkjum sem sett eru í t.d. nautgripi og sauðfé við 

fæðingu koma fram upplýsingar um land, landsvæði, bæjarnúmer, ár og númer grips. Þessar 

upplýsingar eru svo allar settar inn í skýrsluhald sem er hluti af reglugerð um gæðastýringu í 

ræktun. En nánar um það seinna.  

 

Í lok hvers uppgjörstímabils á að færa allar lífverur til eignar á markaðsverði að 

frádregnum kostnaðinum við að selja þá. Í 30. grein staðalsins er fjallað um hvað eigi að gera 

þegar ekki er hægt að verðmæta eign. Vikið verður að því hér síðar. En uppskeru úr ræktun, 

t.d. korn, á að meta á því virði sem hún hefur þann dag sem hún er skorin frá jörðinni að 

frádregnum sölukostnaði eftir afskurð. Þættir eins og aldur og gæði munu hafa áhrif á verðið. 

Þá á að meta líkt og þeir yrðu metnir á almennum markaði. 

Mynd 1. Höfundur með IFRS staðlana í jötunni við lausagöngu í íslensku fjósi 
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2.4 Breytingar á staðlinum 
14. grein hefur verið eytt út úr IAS 41 árið 2009. Þessi grein var ennþá inni árið 2003. Í henni 

kemur fram að meðtalið í sölukostnaði séu sölulaun til dreifingaraðila og söluumboðsmanna, 

ýmsar álögur og ýmis önnur gjöld sem viðskiptum fylgja. En þar er tekið fram að 

flutningskostnaður og annar kostnaður við að koma vörunni á markað sé ekki hluti af þeim 

kostnaði. Þar af leiðandi var markaðsvirði hærra þá en í dag þar sem ekki var dreginn 

jafnmikill kostnaður frá markaðsverðinu, þó það sé ábyggilega erfitt að meta þann kostnað. 

Árið 2008 voru gerðar endurbætur á stöðlunum. Og þegar þeir voru yfirfarnir og skoðaðir í 

samhengi við notagildi og hvort að þeir stönguðust á hver við annan kom í ljós að það sem 

flokkaðist undir þennan kostnað var ekki eðlilegt, og að sú skilgreining stangaðist á við tvo 

aðra staðla, IFRS 5 og IAS 36. En þar var kostnaður við sölu skilgreindur þannig að þar ætti 

að taka inn í allan kostnað sem henni fylgir. Þar af leiðandi þurfti að uppfæra þetta í IAS 41. 

Þess vegna var 14. grein felld niður og 12. grein breytt, með því að breyta point-of-sale costs 

yfir í costs-to-sell, sem breytir kostnaðinum úr því að vera sá sem á sér stað við söluna sjálfa 

og yfir í að vera heildarkostnaður við sölu. Eftir þessar breytingar stangaðist staðallinn ekki 

lengur á við hina tvo staðlana.  

2.5 Framvirkir samningar 
Aðilar í landbúnaði gera oft framvirka samninga um sölu á vöru sinni eða búfé fyrir ákveðið 

verð á ákveðnum degi. Þetta á líklega aðallega við erlendis því hér á landi tíðkast framvirkir 

samningar t.d. ekki um kjöt. Mjólk er seld samkvæmt kvótafyrirkomulagi. Það setur á hana 

ákveðið verð og þá er aðilinn sem á kvótann skyldugur til þess að framleiða ákveðið magn á 

einu ári og fá ákveðið verð greitt fyrir. Kvótaárið hjá íslenskum mjólkurframleiðendum hefst 

1. september ár hvert. Öll mjólk sem aðili framleiðir umfram kvóta selst til vinnslu á mun 

lægra verði en því sem fæst fyrir framleiðslu innan kvóta. Því borgar sig að reyna að gæta 

þess að kvótaeign sé í samræmi við framleiðslu. Stundum hefur það þó komið til að 

vinnslustöð getur borgað fullt verð fyrir umframmjólk, en það er sjaldgæft. Mjólk fellur 

annars ekki undir þennan staðal því hún er aldrei til á lager hjá aðila. Henni er safnað saman 

um leið og hún verður til og seld. Virði nautgripsins sem framleiðir mjólkina er það sem 

staðallinn tekur til þegar um framvirka samninga er að ræða og á ekki að eignfæra samkvæmt 

því verði sem samningurinn tryggir vörunni heldur því verði sem markaður með framboði og 

eftirspurn myndi setja á vöruna. Því gefur samningurinn kannski ekki nógu góða mynd af 

virði vörunnar. 
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Ef varan á möguleika á fleiri en einum markaði til þess að meta verðið eftir, á að notast 

við þann markað sem líklegri er til sölu. Og ef varan er seld á þeim stað sem hún er ræktuð 

eða alin upp og í því ástandi sem hún er seld má færa hana á söluverði. 

Ef enginn virkur markaður er í gangi fyrir einhverja ákveðna vöru má nota eina eða 

fleiri af eftirfarandi aðferðum við að finna áætlað virði: 1) Nota má nýlegasta markaðsvirðið 

sem finnst ef miklar breytingar hafa ekki átt sér stað frá þeim degi er það verð var í gangi og 

til dagsins í dag. 2) Virði á öðrum mjög sambærilegum vörum, með sanngjörnu mati á 

muninum á vörunum. 3) Meta það út frá hlutfalli, t.d. virði kálfs samanber þyngd hans og 

virði kjöts miðað við hvert kíló. 

Lífrænar eignir eru oft fastar við landið sem þær eru ræktaðar á, t.d. tré í skógi. Þá gæti 

verið um tvo markaði að ræða, þ.e.a.s. sem eru þá fyrir hvorn liðinn. Það gæti verið til 

markaður fyrir skógi vaxið land sem verðmetur heildarpakkann og svo markaður fyrir trén 

eftir að þau hafa verið felld. Ef það er ekki markaður fyrir trén til þess að skilgreina virði 

þeirra mætti nýta markaðsvirðið á skógivöxnu landi og draga frá virði sambærilegs lands án 

trjáa. Mismunurinn getur þá talist sem virði trjánna og því má færa trén til eignar á þeim 

mismun.  

2.6 Ávinningur og tap  
Ef ávinningur, t.d. ef kálfur fæðist, eða tap á sér stað í lífrænum eignum á að færa það ýmist 

til tekna eða gjalda á móti hagnaði/tapi á því tímabili sem það á sér stað. Sem þýðir að þegar 

kálfurinn er eignfærður í efnahag er það fært á móti sem tekjur í rekstur. Og við missi er hann 

færður á kostnað í rekstrarreikningnum þegar hann er færður úr bókum félagsins. 

Stundum kemur fyrir að það reynist með öllu ómögulegt að meta virði lífrænnar eignar. 

Þá er enginn markaður fyrir eignina þar sem hægt er að sjá verðmyndun. Og allar upplýsingar 

sem hægt væri að nýta við að verðmeta eignina eru óáreiðanlegar. Í slíku tilfelli, sem væri þá 

líklega bara ef um nýja vöru eða einhverja nýjung væri að ræða, á að eignfæra allan kostnað 

við eignina og draga frá afskriftir og ef einhver hluti hennar skemmist. Sem þýðir á 

mannamáli að hún verður bara færð á því verði sem það kostaði að búa hana til og koma 

henni í það ástand sem hún er í. Þá er mikilvægt að halda vel utan um allan kostnað sem henni 

tengist. Erfitt gæti verið að meta hversu langt má ganga í að tengja kostnað við eignina, því 

þegar um eignir er að ræða er oftast í lagi að færa allan kostnað við að koma þeim í nothæft 

ástand. Ef dæmi er tekið af vél, þá væru sjálf kaupin á vélinni að sjálfsögðu eignfærð. En til 

viðbótar því má eignfæra flutningskostnað, tolla, flutning frá höfn og á þann stað sem hún 
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verður notuð. Einnig ef menn þurfa að koma frá framleiðanda til þess að setja vélina saman og 

gera hana nothæfa. Þá er reikningurinn frá þeim eignfærður og allan kostnað við mennina má 

einnig eignfæra. Ferðakostnaður á borð við gistingu og bílaleigubíla er dæmi um kostnað sem 

má eignfæra. Og ætli ystu mörk eignfærslunnar séu ekki vaxtakostnaður? Í sumum tilfellum 

má eignfæra vaxtakostnað sem liggur í fjármögnun vélarinnar á meðan unnið er því að koma 

henni í gagnið. Samkvæmt 17. grein IAS 23 má eignfæra vaxtakostnað ef hann er 

óhrekjanlega kostnaður við eignina, hann er vegna fjármögnunar á eigninni og er 

nauðsynlegur við að koma eigninni í það ástand sem hún þarf að vera í fyrir notkun eða sölu. 

En skilyrðin fyrir eignfærslu á öllum kostnaði eru að hann eigi sér stað áður en vélin er 

gangsett. Eftir að hún er komin af stað og byrjuð að afla tekna er allur kostnaður við hana 

færður á rekstrarreikning en ekki til eignar. Þetta gildir um fastafjármuni á borð við vél eða 

húsnæði. Í IAS 41 er fjallað um lífræna eign og því er vert að skoða hvernig kostnaður stendur 

að baki lífrænni eign, til dæmis þegar ný lífræn vara er í framleiðslu. Tími og vinna fer í að 

klára hana. Allt hráefni sem notað er mætti þá eignfæra undir einum lið, þ.e. sem þessi nýja 

eign. Rafmagns- og annar orkukostnaður myndi einnig renna til hennar sem og vinnulaun og 

þá mjög líklega fjármagnskostnaður ef hann félli undir skilyrðin sem sett eru fyrir því.  

En hvað ef reisa þyrfti einhver mannvirki eða búa til sérstakar vélar fyrir þessa nýju 

vöru? Væri hægt að færa allan kostnaðinn við verkið á vöruna og svo leiðrétta aftur í tímann 

þegar markaður myndi skapa verð fyrir vöruna? Yrði verkinu skipt upp á þeim tíma? Eða yrði 

bara að meta hverju sinni hvaða kostnaður myndi vera hluti af þróunarkostnaði vörunnar og 

hvaða kostnaður yrði hluti af þróunarkostnaði fastafjármunarins sem kemur að framleiðslu 

nýju vörunnar? Þar er líklega best að sjá skilin með því að greina hvaða kostnaður eltir vöruna 

þegar hún er seld og hvað verður eftir með fastafjármuninum sem fer yfir í næstu uppskeru 

eða næsta skammt af vörunni. 

2.7 Ríkisstyrkir 
Samkvæmt staðlinum á að færa óskilyrta ríkisstyrki á rekstur þegar og aðeins þegar þeir fást 

greiddir. Þeir verða ekki færðir sem fyrirframinnheimtir og ekki færðir sem óinnheimtir ef 

þeir eru óskilyrtir. Þeir eru bara færðir þegar þeir falla til. Hins vegar eru til ríkisstyrkir með 

skilyrðum. Og þá styrki á ekki að færa fyrr en skilyrðunum er mætt. Þessi skilyrði geta verið 

með ýmsu móti. T.d. getur ríkið farið fram á að býli rækti bara ákveðið svæði í nokkur ár og 

hvíli það svo í nokkur ár. Eða að býli noti bara ákveðna tegund af áburði eitt árið og svo 

kannski bara haug frá fjósi eða öðru gripahúsi það næsta. Í Svíþjóð er t.d. heilmikið 

styrkjakerfi tengt alls konar skilyrðum. Nánar verður farið ofan í það seinna í ritgerðinni. Á 
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Íslandi byggist styrkjakerfið einkum á beingreiðslum til bænda, þótt aðrir styrkir séu líka til. 

En einnig verður nánar farið ofan í það síðar. Þar sem býli á að nýta ákveðið svæði í ákveðinn 

tíma gegn því að fá styrk, á ekki að færa styrkinn á rekstur fyrr en sá tími er liðinn og býlið 

hefur staðið við sinn hluta, nema að fram komi í samningnum að tímabilið skiptist niður í 

áfanga, þá má færa þetta á rekstur eftir því sem þeir áfangar nást. IAS 20 er staðall sem snýr 

sérstaklega að ríkisstyrkjum almennt. En þar er tekið fram að hann taki ekki á styrkjum sem 

flokkast undir IAS 41. Í grófum dráttum er þó lýsingin svipuð, þ.e. að ekki megi færa styrki 

fyrr en skilyrðum er mætt og/eða þeir hafi verið greiddir. Þar er reyndar líka talað um það 

þegar lánum frá ríkisstofnunum er breytt í styrki. Þá má ekki færa skuldina yfir á rekstur sem 

tekjur fyrr en staðfesting er komin fyrir þessari styrkveitingu. Þegar slík styrkveiting er færð á 

rekstur á að styðjast við IAS 39 til þess að reikna út virði lánsins og þ.a.l. virði styrksins. 

Virðið á svo að færa samkvæmt staðli IAS 20.  

2.8 Framsetning ársreiknings 
Næsti liður staðalsins fjallar um framsetningu og skýringar með ársreikningi í landbúnaði. Þar 

er bara eina grein um framsetningu að finna. Í 2009 útgáfunni er búið að eyða út 39. greininni. 

En sú grein hljómaði svona í stöðlunum frá 2003: ,,An enterprise should present the carrying 

amount of its biological assets seperately on the face of its balance sheet.“ (IASB, 2003) Sem 

þýðir að lífrænar eignir eigi að standa sér í eignahlið efnahagsreiknings samsteypu sem er 

einnig með starfsemi er flokkast undir IAS 41. Ráðið hefur gefið út ýmsar athugasemdir og 

upplýsingar um breytingar á stöðlunum en þar er hvergi minnst á þessa breytingu á IAS 41. 

Hins vegar fannst líklegasta ástæðan. IAS 1, staðlinum um uppsetningu ársreiknings, hefur 

verið breytt milli 2003 og 2009. Í 54. grein hans árið 2009 eru taldar upp mismunandi gerðir 

eigna  sem koma í línur í eignahluta efnahagsreikningsins og eiga þar með að birta virði 

hverrar mismundandi eignar. T.d. fastafjármunir, birgðir og handbært fé. Þar á meðal eru 

lífrænar eignir. 55. grein og þær næstu á eftir taka svo á því hvernig skuli stilla þessum línum 

upp í ársreikningum. Samkvæmt næstu greinum þurfa línurnar ekki að vera í sömu röð og upp 

er talið í grein 54, heldur stjórnar lausafjárhæfni eða greiðslugeta eignarinnar og mikilvægi 

eignarinnar fyrir rekstur félagsins uppröðuninni. Einnig stjórnast röðunin af því hvort eign er 

skammtíma- eða langtímaeign. Þar sem lífrænu eignirnar eru yfirleitt afurðirnar sem seldar 

eru myndu þær alltaf teljast til skammtímaeigna.  Þannig var þessi uppsetning á IAS 1 þá farin 

að stangast á við grein 39 í IAS 41 og þurfti því að fella hana niður. Þá standa bara eftir 

greinar um skýringar sem ársreikningnum skulu fylgja. Skýring skal fylgja hverri lífrænni 

eign sem tilgreind er í ársreikningnum, hvort sem hún er bara rituð með texta eða hvort í 
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henni koma fram upplýsingar um magn, virði og þróun magns og virðis yfir tímabilið sem 

gert er upp. Í þeim skal einnig koma fram hvort um sé að ræða eign sem er neytanleg eða beri. 

Neytanleg er þá lífræn eign sem fer til neyslu, t.d. naut sem ræktað er til slátrunar. Beri væri 

hins vegar lífræn eign sem gefur af sér aðrar vörur til neyslu, t.d. kýr sem gefur af sér kálfa og 

mjólk eða hæna sem gefur af sér egg. Ef reksturinn verður fyrir miklu áfalli á 

reikningstímabilinu þarf að gera skýringu sem sýnir fram á tjónið og hvers eðlis áfallið var. 

Að því gefnu að mikið fjárhagslegt tjón hafi hlotist af áfallinu. Áfall gæti stafað af þurrki, 

jarðskjálftum, fellibyljum eða plágu.  

Ef um eign er að ræða sem ekki var hægt að verðmeta, líkt og fjallað var um hér áður, 

og stendur því bara við uppsöfnuðum kostnaði við hana, skal gera skýringu sérstaklega um 

hana. Þar á að koma fram hvers eðlis eignin er, af hverju ekki var hægt að meta hana, reyna að 

finna grófa áætlun á verðmæti hennar á markaði og tilgreina afskriftir á henni ef einhverjar 

eru.  

Skýringu á einnig að gera um alla ríkisstyrki. Þar eiga að koma fram helstu skilyrði 

samningsins, hvaða skilyrðum var mætt og hverjum ekki og hvort eitthvað hafi breyst í 

samningnum frá upphaflegu samkomulagi. T.d. ef áföll skyldu hafa haft þau áhrif að ekki hafi 

Tafla 1. Efnahagsreikningur (IASB, 2009)
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verið hægt að uppfylla samninginn.  

Í lokin á staðlinum koma svo dæmi um ársreikning fyrir svona rekstur. Í töflu 1 má 

einmitt sjá dæmi um eignir í  efnahag. Þarna er bústofninum skipt í tvo flokka. Mature eru þá 

gripir sem eru þroskaðir og farnir að gefa af sér. Á meðan immature eru óþroskaður gripir á 

byrjunarstigi. 

Í töflu 2 má svo sjá afganginn af eignunum. Efnahagsreikningurinn er ósköp 

hefðbundinn ef svo mætti að orði komast. Sem þýðir að í honum er ekkert að finna sem er 

sérstaklega bundið við landbúnað. Munurinn á efri hlutanum og þeim neðri er sá að efri 

hlutinn eru fastafjármunir en í neðri eru veltufjármunir. Veltufjármunir eru fjármunir sem 

tiltölulega auðvelt er að breyta í handbært eða eru bókstaflega peningar. 

 

Tafla 2. Afgangurinn af efnahagsreikningnum. (International Accounting Standards 
Board, 2009) 
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Eigið fé og skuldir eru líka með mjög hefðbundinni uppsetningu og mjög hefðbundnum 

liðum. Í töflu 3 má sjá hlutafé og óráðstafað eigið fé sem saman mynda eigið fé. Og þar fyrir 

neðan má sjá allar skuldir félagsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3. Skuldahlið efnahagsreiknings. (IASB, 2009)
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Í töflu 4 er svo dæmi um sjóðstreymi úr þessum sama ársreikningi. Þar má sjá 

fjárstreymi frá mismunandi hliðum starfseminnar. T.d. er fjárstreymi frá sölu mjólkur haft sér 

og fjárstreymi frá sölu á búfénaði sér. Þetta gefur þá góða mynd af því hvernig tekjuöflunin 

skiptist niður á hinar mismunandi afurðir búsins. 

Tafla 4. Sjóðstreymi. (IASB, 2009)



17 

Þá er yfirferðinni um staðalinn lokið. Gildissvið hans og kröfur hafa hér verið teknar 

saman og nýlegar breytingar skoðaðar og ástæða þeirra fundin. En hvaðan á þessi staðall 

uppruna sinn? Og skyldi hann hafa verið til staðar lengi?  

Það var ekki fyrr en árið 1994 að Alþjóðlega reikningsskilanefndin (IASC) ákvað að 

búa til staðal fyrir landbúnað. Sett var saman nefnd sem bjó til uppkast að stöðlunum sem svo 

var sent IASC. Þetta uppkast var nokkur ár í umfjöllun og endurskoðun og samþykkti 

Alþjóðlega reikningsskilaráðið (IASB) það svo loksins sem staðal í desember árið 2000. 

Margir hefðu samt líklega talið að þar sem landbúnaður er yfirleitt stundaður af einstaklingum 

eða fjölskyldum væri ekki þörf á reikningsskilum og hvað þá staðli fyrir svoleiðis 

reikningsskil. En staðreyndin er sú að aðilar í landbúnaði þurfa gjarnan að leita sér fjármagns 

til verkefna og uppbyggingar og vilja lánastofnanir og ýmsar ríkisstofnanir fá að sjá 

ársreikning yfir reksturinn. Þá verður að vera til stöðluð aðferð við að útbúa ársreikning fyrir 

þessa starfsemi sem samþykkt hefur verið og er almennt viðurkennd.  

Í töflu 5 má svo sjá skýringardæmi úr stöðlunum um einstaka gripi í bústofni. Þarna er 

tekin fyrir ákveðin tegund dýra sem hefur þá verið flokkuð sér sem lífræn eign í 

ársreikningnum. Fyrst kemur orðskýring sem segir að 1. júlí hafi verið keyptur gripur sem er 

tveggja og hálfs árs á virðinu 108. Sama dag fæddist einn nýr gripur og er hann þá metinn á 

70. Svo er tekið fram að engin dýr hafi verið seld eða dáið á tímabilinu. Næst er hægt að sjá 

kostnaðinn sundurliðaðan og þá hægt að sjá hvað er að gerast hverju sinni. T.d. fæddist líka 

nýr gripur 31. desember og var hann metinn á 72. Svo í lokin er virðið tekið saman í virði að 

frádregnum kostnaðinum við að selja gripina.  
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Tafla 5. Skýringar úr ársreikningi. Yfirlit yfir hjörð á lögbýli. (IASB, 2009) 
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3 Landbúnaður á Íslandi 

 

Hér á landi er landbúnaður yfirleitt alltaf í höndum manna sem eru með reksturinn á sinni 

kennitölu. Þá eru þeir aðilar komnir með ÍSAT númer og virðisaukaskattsnúmer. ÍSAT númer 

(íslensk atvinnugreinaflokkun) flokkar starfsgreinar niður í flokka og er þá hægt að tengja 

starfsemina við ákveðnar aðgerðir og framkvæmdir sem greiða kannski ákveðinn skatt, t.d. 

þurfa iðngreinar með ákveðin númer að greiða iðnaðarmálagjald, sem reiknast af heildarveltu 

félagsins. Greinar með númer sem flokkast undir landbúnað þurfa að greiða búnaðargjald. 

Búnaðargjald er 1,2% af veltu rekstrar í landbúnaðarstarfsemi og fellur undir rekstrarkostnað. 

Inn í þessa veltu kemur virðisaukaskattsskyld velta, velta án virðisaukaskatts (landbúnaður er 

alltaf virðisaukaskyldur. Velta án virðisauka væri þá vegna útflutnings. En milliliðir sjá 

yfirleitt um hann og því hefur þetta yfirleitt því ekki áhrif á rekstur hjá bændum) og 

beingreiðslur. Nánar verður fjallað um beingreiðslur síðar. Sala á varanlegum 

rekstrarfjármunum fer ekki inn í gjaldstofninn fyrir búnaðargjald, samkvæmt lögum nr. 

84/1997 um búnaðargjald. Í þeim lögum er ekki talað um neinn frádrátt frá stofni til 

búnaðargjalds heldur er í 2. gr. talað um að farið skuli eftir matsreglum ríkisskattstjóra. Í 

orðsendingu nr. 1/2010 er að finna auglýsingu ríkisskattstjóra um gjaldstofn til búnaðargjalds 

og leyfilegan frádrátt. Samkvæmt þeirri orðsendingu eru það aðallega þeir sem sjá um 

smásölu eða endanlega verkun sem geta nýtt sér frádrátt. Eini frádrátturinn sem allir geta nýtt 

sér er kaupverð á lífdýrum. Ef bóndi kaupir t.d. nautgrip til mjólkurframleiðslu, má færa 

kaupvirði þessa nautgrips að frádregnum virðisaukaskatti til frádráttar frá stofni til 

búnaðargjalds. Hins vegar þegar kemur að smásölu og endanlegri verkun má til dæmis skoða 

svínabónda sem sjálfur annast slátrun og verkun dýra. Sá aðili má draga 45 krónur frá 

stofninum fyrir hvert kíló sem hann framleiðir af verkuðu kjöti. Bóndi sem framleiðir mjólk 

og selur hana eða aðrar mjólkurafurðir sjálfur í smásölu beint til neytanda má færa 30% af 

smásöluverðinu á móti stofninum. Og að lokum má minnast á eggjabóndann sem selur í 

heildsölu sjálfur, en hann má draga 16% af heildsöluverði eggja frá stofninum. Ef þetta er 

skoðað með tilliti til IAS 41, má sjá að verkunin á dýrunum og sala á afurðum unnum úr t.d. 

mjólkinni myndi ekki flokkast undir landbúnað. Samkvæmt staðlinum væri um sitt hvora 

greinina að ræða og yrði að færa þær aðskildar í ársreikningi. Samkvæmt íslenskum 

skattalögum er þetta ekki aðskilið ferli en bóndinn myndi þá í rauninni fá hina starfsemina inn 

sem hlutfallslegan afslátt frá búnaðargjaldinu.  
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Aðili í landbúnaðarstarfsemi borgar fyrirframgreiðslu á búnaðargjaldinu sem skiptist 

niður í 5 greiðslur á ári hverju. Eru gjalddagar fyrsta hvers mánaðar frá ágúst til desember ár 

hvert. Upphæð fyrirframgreiðslunnar reiknast af búnaðargjaldsstofninum frá árinu áður. Ef 

greiðslurnar eru ekki inntar af hendi reiknast hæstu leyfilegu dráttarvextir á skuldina. Ef vikið 

er aftur að ÍSAT-númerinu, þá byrja ÍSAT-númerin fyrir landbúnað  á 01 og 02. T.d. er 

númerið fyrir ræktun mjólkurkúa 01.41.0. Árið 2008 var sett upp nýtt ÍSAT-kerfi og ný ÍSAT-

númer á sama tíma. Á RSK.is er hægt að fletta upp gamla númerinu, frá ´95, og fá möguleg 

númer úr nýja kerfinu. Þegar þessi ritgerð er rituð virkaði það ekki mjög vel. Ef prófað var að 

slá inn 01.25.1 sem er ÍSAT 95 númerið fyrir blandaðan búskap, þá fékkst ekki nýja númerið 

fyrir blandaðan búskap. Gömlu skilyrðin fyrir því að hafa númerið fyrir blandaðan búskap 

voru að engin grein væri stærri hluti en 70% af heildinni. Íslenskur bóndi var spurður út í 

hvaða númer hann væri með í nýja kerfinu, en hann og kona hans standa að blönduðum 

búskap þar sem engin grein myndar meira en 70%. Hann sagði að hann væri nú með númerið 

01.50.0, nýja númerið fyrir blandaðan búskap. Og eru skilyrðin þar að engin grein sé hærra 

hlutfall af heildinni en 66%. Aftur var prófað að færa ´95 númerið yfir á 2008 en þá fann 

vefsíðan ekkert mótsvar. Reynslan hefur reyndar sýnt að heimasíða Ríkisskattstjóra er ekki 

alveg hnökralaus. En á móti er þá mælt með því að fara inn á vef Hagstofunnar og fletta þar 

upp í skjali hvaða nýju númer tóku við af þeim gömlu. Yfirlit yfir allar breytingarnar er að 

finna þar í einu rafrænu skjali. 

3.1 Greiðslumark og beingreiðslur 
Greiðslumark mjólkur er það sem í daglegu tali er kallað mjólkurkvóti. Matvælastofnun er sú 

stofnun ríkisins sem annast alla umsjón og skýrsluhald vegna greiðslumarks. En það er mjög 

stutt síðan hún tók við því hlutverki. Ástæðan fyrir því var sú að til að mæta kröfum frá ESB 

þurfti að fá hlutlausa opinbera stofnun til þess að sinna þessu hlutverki. Ekki þótti við hæfi að 

Bændasamtök Íslands stæðu að baki þessu því þar væri hlutleysis ekki gætt. Lögbýli þurfa að 

kaupa kvóta, stundum líka kallað framleiðsluréttur, og verða þá að ná að framleiða og selja 

það magn mjólkur sem lögbýlið á. Ef kvóti klárast fá bændur bara greitt lágmarksverð fyrir þá 

mjólk sem framleidd er umfram kvóta þar til næsta kvótaár hefst. Því skiptir máli að eiga 

kvóta fyrir framleiðslunni en einnig er ekki gott að eiga of mikinn kvóta. Ef lögbýli nær ekki 

að framleiða upp í kvótann sem það á, þá hefur það tvö ár til að vinna hann upp. Eftir þann 

tíma fellur greiðslumarkið niður og á lögbýlið þá ekki lengur rétt á því. Þegar lögbýli fer yfir á 

annað kvótaár án þess að hafa náð að fylla kvótann, bendir Matvælastofnun því lögbýli á að 

það geti selt greiðslumarkið eða lagt það inn hjá Matvælastofnun. Kvótaárið var frá 1. 
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september til 31. ágúst ár hvert en það breytist núna 2009 til 2010. Samkvæmt reglugerðinni 

um greiðslumark mjólkur sem gefin var út 2009 fyrir kvótaárið 2009 til 2010, má leggja inn 

greiðslumark frá 1. september 2009 til 31. desember 2010. Þannig að kvótaárið 2009 til 2010 

verður ekki 12 mánuðir heldur 16. (Reglugerð 648/2009) Og þar eftir mun kvótaárið vera frá 

1. janúar til 31. desember. Þar af leiðandi hefur greiðslumarkið fyrir þetta lengra kvótaár verið 

aukið í samræmi við lengingu tímabilsins. Tímabilið lengist um 33% og fá lögbýli því 

aukningu á greiðslumarki sem því nemur. Þannig að bú sem er með 108.000 lítra 

greiðslumark venjulega fær að framleiða um 140.000 lítra á þessu tímabili. Samkvæmt 

reglugerðinni þá er greiðslumark mjólkur á Íslandi kvótaárið 2009 til 2010 155 milljónir lítra. 

Stundum koma upp óvenjulegar aðstæður, á borð við það að mikil eftirspurn sé eftir 

mjólkurvörum. Þá hefur afurðastöð greitt fullt verð fyrir mjólk sem er framleidd umfram 

greiðslumark. Það þykir mikil hagsbót fyrir lögbýli þar sem ekki þarf að fjármagna kaup á 

greiðslumarki til að fá fullt verð fyrir framleiðsluna.  

Auk greiðslu frá afurðastöð fær lögbýli beingreiðslur. Samkvæmt lögum eru 

beingreiðslur skattskyldar á þeim tíma sem þær falla til. Sem þýðir að allar beingreiðslur sem 

eru greiddar árið 2009 falla inn í tekjuskattsstofninn á því árinu. Beingreiðslur eru framlag úr 

ríkissjóði til mjólkurframleiðenda.  Beingreiðslur eru undanþegnar virðisaukaskatti en eru 

taldar upp sem tekjur í skattframtali. Þó að þær séu undanþegnar virðisaukaskatti verður ekki 

um blandaða starfsemi að ræða. En blönduð starfsemi er þegar sama félag er bæði með 

virðisaukaskattsskylda starfsemi og ekki, t.d. fótaaðgerðarstofa sem selur skó. Fótaaðgerðirnar 

eru undanþegnar virðisauka, en það er skósalan ekki. Þá má félagið nýta innskatt í sama 

hlutfalli og virðisaukaskattsskylda salan er af heildinni. En aftur að beingreiðslunum. Í 

reglugerðinni um greiðslumark fyrir kvótaárið 2009 til 2010 kemur fram að beingreiðslur fyrir 

það tímabil nemi í heildina 5.881 mkr. Sú upphæð skiptist niður á lögbýli í samræmi við 

greiðslumark og framleiðslu. Þannig að þeir sem ná ekki að framleiða í fullu samræmi við 

greiðslumark missa í rauninni hluta af beingreiðslum til þeirra sem framleiða nóg.  

3.2 Garðyrkja 
Ef vikið er að garðyrkjubændum, þá hafa þeir ekki greiðslumark en fá samt beingreiðslur. 

Samkvæmt reglugerð um beingreiðslur í garðyrkju fyrir árið 2010 nema beingreiðslur til 

þeirra sem rækta gúrkur, paprikur og tómata 227,6 milljónum króna árið 2010. Þessar 

grænmetistegundir eiga það sameiginlegt að þær eru allar ræktaðar inni í gróðurhúsum. Það 

eru Bændasamtök Íslands sem munu sjá um þessar beingreiðslur árið 2010, en líklegt er að 

Matvælastofnun muni taka við því á komandi árum. Beingreiðslurnar skiptast í ákveðnu 
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hlutfalli niður á þessar þrjár tegundir grænmetis, en þá skiptingu er hægt að endurskoða á 

tímabilinu. Það er þá gert í samræmi við framleiðsluáætlanir, en þær gætu breyst eftir því sem 

aðstæður í garðyrkju breytast. Beingreiðslur greiðast síðan út til bænda eftir framleiddu 

magni. Þar spilar gæðastýring stórt hlutverk, því einungis er greitt fyrir grænmeti sem lendir í 

fyrsta flokki. Það hvetur til gæðastjórnunar á meðal bænda og tryggir þar með gæði fyrir 

neytendur.  

 

 

3.3 Sauðfjárrækt 
Í sauðfjárrækt er greiðslumark líkt og í mjólkurframleiðslunni. Greiðslumarkið gengur 

kaupum og sölum og eru beingreiðslur greiddar út eftir því. Einnig er gæðastýring í 

sauðfjárrækt sem tryggir bændum auknar greiðslur ef vel er staðið að ræktuninni og 

framleiðslan lendir í góðum flokki. Líkt og í grænmetinu stuðlar það að auknum gæðum sem 

skila sér til neytanda.  

Mynd 2. Höfundur með lög um virðisaukaskatt í fóðurganginum með kúnni Bót. 
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3.4 Fyrningar og söluhagnaður 
Samkvæmt 32. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003 má færa stofnkostnað við kaup á 

framleiðslurétti niður með jöfnum fjárhæðum á fimm árum. Samkvæmt 3. mgr. 15. gr. 

tekjuskattslaganna má skattaðili sem selur ófyrnanlega eign, telja helming söluverðs til tekna. 

Samkvæmt 4. mgr. 15. gr. laganna má fresta söluhagnaði af landi bújarða, ófyrnanlegum 

náttúruauðæfum og framleiðslurétti á t.d. mjólk yfir tvenn áramót. Og á þeim tíma má aðilinn 

afla sér sams konar eignar eða íbúðarhúsnæðis til eigin nota og nota söluhagnaðinn á móti 

stofnverði hinnar nýju eignar. Þannig getur bóndi t.d. komið undir sig nýrri starfsemi eða flutt 

í annað húsnæði fyrir hagnaðinn og þarf þá ekki að greiða af honum skatt. En til þess að mega 

nýta þessa heimild verður skattaðilinn að hafa nýtt jörðina eða framleiðsluréttinn í fullri vinnu 

í a.m.k. fimm af síðustu átta árum fyrir söludag. Einnig þarf skattaðilinn að nýta nýju 

fasteignina til eigin nota í a.m.k. 2 ár frá kaupdegi. Bóndi getur t.d. líka selt hluta af 

framleiðslurétti og notað söluhagnaðinn upp í nýjan tækjakost í starfsemina sem enn er í gangi 

og verður þá að fyrna þann tækjakost sem nemur söluhagnaðinum. Ef söluhagnaðurinn er 

meiri en stofnverðið á nýju húsnæði eða meiri en hægt er að fyrna nýjar vélar um, verður 

skattaðilinn að greiða tekjuskatt af því sem ónýtt er af hagnaðinum. 

3.5 Reiknað endurgjald 
Einstaklingur sem stundar landbúnað og á þann rekstur sem því fylgir skal reikna sér 

endurgjald. Reiknað endurgjald er ákveðið af Ríkisskattstjóra hverju sinni og fyrir árið 2010 

er það eftirfarandi. Landbúnaður er sér flokkur í reiknuðu endurgjaldi og fellur hann undir G-

lið. Bóndi sem er með sauðfjárrækt sem aðalbúgrein og hefur meirihluta bútekna af henni 

verður að reikna sér 102.000 kr. í laun á mánuði eða 1.224.000 kr. á ári. Bóndi með kúabú 

sem aðalbúgrein og hefur meirihluta bútekna af henni á að reikna sér 133.000 kr. á mánuði 

eða 1.596.000 kr. á ári. Og að lokum er það bóndi sem stendur fyrir öðrum búrekstri, 

svínarækt, alifuglarækt, hrossarækt, er með loðdýrabú, grænmetisrækt eða garðplönturækt. Sá 

bóndi þarf að reikna sér 204.000 kr. á mánuði eða 2.448.000 kr. í árslaun. Fyrir þá sem ekki 

vita þá reiknar bóndinn sér endurgjald fyrir vinnuna til þess að standa skil á launatengdum 

gjöldum. Þá myndi aðili með kúabú nota 133.000 krónur sem stofn til launatengdra gjalda. 

Sem þýðir að af hans hálfu yrðu greiddar 5.320 krónur í lífeyrissjóð eða sem nemur 4% af 

133.000 kr., 8% af 133.000 kr., eða 10.640 kr., væru mótframlagið í lífeyrissjóð, en reksturinn 

myndi sjá um að greiða þá upphæð (íslenska ríkið greiðir reyndar mótframlagið hjá kúa- og 

sauðfjárbændum, en almennt fer það á reksturinn). Launaveitandi myndi greiða þá upphæð ef 

um launþega væri að ræða. Þessar 10.640 kr. bætast svo við 133.000 kr. og mynda saman 
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stofn til tryggingagjalds. Tryggingagjaldið um þessar mundir er 8,65% og gerir það 12.425 kr. 

af stofninum sem er 143.640 kr. Það gjald er líka greitt af rekstrinum eins og mótframlagið. 

Næst væri að reikna staðgreiðsluna af laununum, en staðgreiðslan er komin í þrjú þrep núna. 

Þar sem þetta endurgjald er undir 200.000 kr. þarf ekki að spá neitt í það. Þrep tvö tekur ekki 

við fyrr en þegar yfir 200.000 kr. er komið. Staðgreiðsluhlutfallið fyrir fyrstu 200.000 kr. er 

núna 37,22% og reiknast það af stofni sem myndast með því að taka reiknaða endurgjaldið og 

draga frá því hluta launþega í lífeyrissjóð. Þannig að þá eru dregnar 5.320 kr. frá 133.000 kr. 

og fæst þannig stofn upp á 127.680. 37,22% af 127.680 kr. eru 47.522 kr. Á móti þeirri 

upphæð kemur persónuafslátturinn sem er 44.205 kr. Endanleg staðgreiðsla sem þarf að 

greiða af þessu reiknaða endurgjaldi er þannig 3.317 kr. Það sem myndu kallast útborguð laun 

væru 124.363 kr. En sú upphæð er ekkert endilega útborguð sem slík, því svona rekstur er 

yfirleitt á kennitölu þess sem á og tekur sá aðili bara fé út úr rekstrinum eða leggur inn í 

reksturinn eins og honum hentar hverju sinni. Svo þegar árið er gert upp, reiknast skattur á 

hagnaðinn af rekstrinum sem greiða þarf 37,22% skatt af. Yfir árið er einstaklingurinn búinn 

að nýta persónuafsláttinn í hverjum mánuði á móti reiknaða endurgjaldinu og á þar af leiðandi 

ekki uppsafnaðan persónuafslátt þegar kemur að álagningu. 

3.6 Skattmat 
Á hverju ári koma einnig leiðbeiningar frá Ríkisskattstjóra um skattmat á tekjur af landbúnaði 

vegna heimanotkunar. En samkvæmt 7. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003 eru heimanot gæði sem 

skattaðili kemst yfir. Þar af leiðandi þarf að meta fjárhagslegan ávinning bónda af því sem 

hann getur nýtt sér úr ræktun sinni. Svo einhver dæmi séu tekin um skattmat þetta, þá er hver 

lítri af mjólk metinn á 64 krónur, hvert kíló af lambakjöti 465 krónur og ungnautakjöt 467 

krónur hvert kíló. Og einnig er bent á að þar sem mjólkurskýrslur eru ekki haldnar skuli áætla 

heimanotað mjólkurmagn. Það er erfitt að áætla það nákvæmlega, en best er að reikna út 

meðalnotkun á viku og reikna út frá því. 
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4 Svíþjóð 

4.1 Grunnupplýsingar 
Samkvæmt upplýsingum frá skógarhöggssamtökum Svíþjóðar eru 22,9 milljón hektarar lands 

notaðir undir landbúnað. Þar af eru um 25% í eigu fyrirtækja. Sem þýðir að um fjórðungur 

landbúnaðar í Svíþjóð er rekinn af fyrirtækjum, ef miðað er við landsvæði. Hins vegar er líka 

algengt að fyrirtæki standi að baki rekstri landbúnaðar á jörð sem er í eigu einstaklings og þá 

leigir fyrirtækið landið. En þá gæti líka bara verið um félagsbú að ræða líkt og tíðkast sums 

staðar hér á landi. Lénsyfirvöld ( sænska: Länsstyrelsen) þurfa samt að samþykkja öll kaup 

fyrirtækja á landi sem nýtt er undir landbúnað, því í Svíþjóð eru sérstök lög ( sænska: 

jordförvärvslagen lög nr. 230 frá 1979) sem vernda landsvæði sem nýtist til landbúnaðar. Í 

þeim felast miklar kröfur sem fyrirtæki þurfa að standast til þess að fá leyfi til þess að kaupa 

landbúnaðarjörð. Þar ber helst að nefna að fyrirtæki verður að eiga sambærilega stóra 

landbúnaðarjörð fyrir kaupin sem það verður þá að láta af hendi, eða að landbúnaðarjörð sem 

fyrirtækið á fyrir verði mun gjöfulli og betur nýtt eftir kaupin á nýju jörðinni og/eða aðrar 

mjög áhrifaríkar eða ríkulegar ástæður séu fyrir kaupum fyrirtækisins. Þetta þýðir í 

raunveruleikanum að skógræktarfyrirtæki eru nánast einu fyrirtækin sem uppfylla þessar 

kröfur. Þess má til gamans geta að sum sveitarfélög á Íslandi hafa svipaða stefnu. Í Svíþjóð 

fæst ekki leyfi til þess að breyta landi sem nýtt hefur verið til landbúnaðar í annað. Til dæmis 

þurfti maður sem hafði hætt búskap sérstaka undanþágu til þess að fá að breyta hluta af jörð 

sinni í sumarbústaðalóðir. Endurskoðandi í Svíþjóð upplýsti höfund um að hann hefur ekki 

verið mikið í uppgjörum eða endurskoðun á fyrirtækjum í landbúnaðarstarfsemi. Hann hefur 

þó eitthvað heyrt til þess og aðspurður út í IAS 41, sagði hann að samkvæmt reglum á hans 

svæði þurfi ekki endilega að beita þeim staðli á slík reikningsskil. Einnig benti hann á að ef sá 

staðall hefði verið notaður, væri það líklegast á stóru skógræktarfyrirtækin þar í landi.  
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Mynd 3. Massey Ferguson dráttarvélar á ökrum í Svíþjóð. (Ferguson, 2009) 
4.2 Skattaumhverfið í Svíþjóð  
Þegar kemur að því að vera með landbúnaðarstarfsemi í einkahlutafélagi með takmarkaðri 

ábyrgð í Svíþjóð er ekki mikill munur á skattlagningu þess og annarra fyrirtækja. Tekjuskattur 

á einkahlutafélög í Svíþjóð er 26,3% og reiknast hann af stofni sem er reiknaður mjög svipað 

og hérna heima. Tap af rekstri nýtist á móti hagnaði næstu ár sem á sér líka hliðstæðu hérna 

heima og hvort sem starfsemin er í eigu einstaklings eða fyrirtækis þá er hún alltaf 

virðisaukaskattsskyld. Skattstjórinn í Svíþjóð gefur út þær leiðbeiningar að fasteignir sem 

nýttar eru í landbúnaði, t.d. fjós og fjárhús, skuli fyrna um 4% á hverju ári. Einnig gefur 

skattstjóri út hvert matið á að vera á búfénaði á hverju ári, líkt og hérna heima. En samkvæmt 

reglum má einstaklingur eða fyrirtæki ekki færa virðið niður fyrir 85% af því virði sem 

reiknast út frá mati skattstjóra.  

4.3 Svíþjóð og ESB  
Svíþjóð gekk í ESB 1. janúar 1995 og hefur inngangan haft þar töluverð áhrif á landbúnaðinn 

þar í landi. Sem dæmi má nefna að neysla Svía á innfluttu nautakjöti hafði farið úr 15% af 

heildarneyslu árið 1994 upp í tæp 45% árið 2005. Neysla innflutts kjúklings hefur farið úr 2% 

af heildinni upp í 30%. Ef hér ætti að fjalla að fullu um áhrif ESB á landbúnað í 

aðildarlöndunum, tæki það fleiri hundruð blaðsíður. Í grófum dráttum er uppbygging ESB öll 

byggð á hagfræðilegum kenningum. Og þá sérstaklega kenningum um frjálsa markaði og 

þeirri staðreynd að allir geti hagnast á viðskiptum. Landbúnaðurinn er að sjálfsögðu ekki 

skilinn út undan í því. Enda sýnir dæmið hér að ofan að innflutta matvaran er að sækja í sig 



27 

veðrið í Svíþjóð. Það er vegna þess að allir verndartollar voru lagðir niður í Svíþjóð þegar 

landið gekk inn í ESB. Inn í landið streyma nú afurðir þaðan sem þær eru ódýrastar.  

Þegar kemur að framleiðslu matvæla er bara hægt að ganga ákveðið langt í að gera 

framleiðslu hagkvæma án þess að það komi niður á gæðunum. Það skiptir ekki máli hvar í 

heiminum, það mun alltaf kosta peninga að framleiða matvæli. En svo er spurning hvernig öll 

vinnsla fer fram. Sem dæmi má nefna að mjaltaþjónar, vélar sem sjá alfarið um mjaltir á kúm, 

sem seldir eru í austur Evrópu hafa ekki jafn góðan hreinsibúnað og mjaltaþjónar annars 

staðar í heiminum. Það er gert til þess að spara og kemur það klárlega niður á gæðum 

vörunnar. Annað sem fylgir ESB er styrkjakerfið og skýrsluhaldið sem því fylgir. Þar eru 

einmitt fjölmargir styrkir í líkingu við það sem tíðkaðist í Nýja Sjálandi áður en kerfinu var 

breytt þar. Meira um það í næsta kafla sem fjallar um Nýja Sjáland. Og til þess að býli eigi 

rétt á styrkjum þarf það að gera mjög góð skil á sinni starfsemi og fylla út alls konar skýrslur. 

Nákvæmar skýrslur um áburð sem notaður var á hvern akur hverju sinni, hvenær akur var 

síðast ræktaður upp og hvaða skepnum var beitt á hvaða akur á ákveðnu tímabili.  
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5 Nýja Sjáland 

5.1 Grunnupplýsingar 
Nýja Sjáland er mjög gróðursælt land sem býr yfir gríðarlegri ræktunargetu. Enda var 

útflutningur á landbúnaðarvörum hér um bil tveir þriðju hlutar af öllum útflutningi Nýja 

Sjálands árin 2006 og 2007. Árið 2002 var útflutningur Nýja Sjálands á landbúnaðarafurðum 

metinn á 14,8 milljarða nýsjálenskra dollara. Til að fá góða mynd af því hversu mikið það er, 

þá er t.d. hægt að skoða verðgildi nýsjálenskra dollara (NZD) í Bandaríkjadollurum (USD). 

Einn NZD jafngilti 0,689308 USD 5. febrúar 2010. Það þýðir að útflutningurinn var metinn á 

rúmlega 10,2 milljarða USD. USD var á genginu 129,21 IKR þennan sama dag. Og þar af 

leiðandi er þessi útflutningur metinn á rúmlega 1.318 milljarða íslenskra króna. Nýja Sjáland 

er rúmlega 250% af stærð Íslands og eru íbúar rétt tæplega 4.400.000 árið 2010.  

5.2 Rekstrarform 
Á Nýja Sjálandi er mikið um að einstaklingar og fjölskyldur reki býlin. Stundum er það þó 

þannig að einn einstaklingur á landið og sér um það á meðan annar einstaklingur á hjörðina 

sem ræktuð er á landareigninni og sér um hana. Í uppgjörinu deila þeir ágóðanum. En þar 

finnast samt líka stór félög og samtök sem eru í landbúnaðarstarfsemi. Þannig að helsti 

munurinn á Nýja Sjálandi og Íslandi í þeim efnum er þessi skipting í landeigendur og 

hjarðareigendur og svo þessi stóru félög sem standa í rekstri. 

 

Mynd 4. Sauðfé í haga á Nýja Sjálandi. (Rose, 2009) 
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5.3 Munurinn á Íslandi og Nýja Sjálandi 
Ríkisstyrkir á borð við beingreiðslur voru lagðir niður á Nýja Sjálandi. Þar sem ríkisstyrkir 

voru í ýmsu formi þá var smám saman farið í að leggja þá niður. Þetta gerðist á fyrri hluta og 

fram að miðjum níunda áratug síðustu aldar. Ástæðan fyrir því að yfirvöld ákváðu að breyta 

kerfinu var sú að upp úr árinu 1964 fóru þessir styrkir að hækka og útgjöld þeirra vegna að 

aukast töluvert. Á sjöunda áratugnum námu styrkirnir um 3% af heildartekjum landbúnaðarins 

og það fór yfir í nær 40% í sauðfjárræktinni einni og sér árið 1983. Allt í allt var styrkur til 

landbúnaðar farinn að nema um 4% af vergri landsframleiðslu það árið. Þessir styrkir voru 

farnir að vera af alls konar tagi og lítið virtist vera haldið utan um þetta. Styrkirnir fólust 

meðal annars í styrk tengdum við fjölda gripa í eigu býlis, lán til bænda á kjörum sem voru 

langt undir venjulegum markaðskjörum, ýmis skattafríðindi, áburðarstyrkir og styrkir til 

landframkvæmda. Þegar mest lét voru 30 mismunandi styrkir og aðferðir við að styrkja 

landbúnað í gangi. Og þó þetta hlutfall styrkja væri nokkuð sambærilegt miðað við það sem 

gerðist venjulega í heiminum var það allt of hátt fyrir Nýja Sjáland þegar litið var á aðstæður 

sem landið bauð upp á fyrir landbúnað. Í efnahagskönnun sem gerð var í byrjun níunda 

áratugarins á vegum OECD kom fram að þessir styrkir væru alls ekki hagkvæmir og áttu ekki 

rétt á sér. Þeir voru hreinlega að stöðva alla efnahagslega þróun. En efnahagskerfi þróast 

einmitt í áttina að því að vera sem skilvirkust og verðmyndun á að vera eðlileg og í samræmi 

við tengsl framboðs og eftirspurnar. En þegar kerfið hélt aftur af því að reynt væri eftir megni 

að gera landbúnaðinn sem skilvirkastan varð lítil þróun. Þar af leiðandi fór mun meira 

fjármagn í að reka hann en ella þurfti. Árin 1984 og 1985 var það meira að segja þannig að 

allt sem landbúnaðurinn náði að framleiða umfram það sem hann hafði gert árin áður var 

minna virði en kostnaðurinn við að framleiða það.  

Að þessu öllu sögðu var greinilegt að landbúnaður var aðalskotmark endurbóta. Það 

fyrsta sem yfirvöld gerðu var að afnema lágmarksverð á ull, nautakjöti, lambakjöti og 

mjólkurafurðum. Þar næst voru skattafríðindi tekin af bændum ásamt allskonar opinberri 

þjónustu sem þeir fengu frítt. Beinir styrkir voru næstir. Landframkvæmdir, áburður, áveita, 

flóðavarnir, jarðvegsverndun og framræsing voru aðgerðir sem höfðu fengið ógrynni styrkja 

en yfirvöld fóru að draga úr þeim smám saman og árið 1987 liðu þeir undir lok. Hlutfall 

styrkja af heildartekjum landbúnaðar fór þannig úr 24% að meðaltali árin 1979 til 1986 yfir í 

að vera ekki nema um 3% árið 1989. Og um þetta leyti fór strax að sjást töluverð hagkvæmni í 

landbúnaðinum. Ekki er þó hægt að segja að það sé allt bara af því að styrkirnir voru felldir 

niður, heldur verður að skoða hvernig ríkisstjórnin var með öðrum aðferðum að reyna að 
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styrkja efnahagskerfi þjóðarinnar. Ríkisstjórnin fleytti nýsjálenska dollarnum, lækkaði tolla og 

hætti með verndartolla. Þessar aðgerðir ásamt niðurfellingu styrkjanna höfðu gríðarleg áhrif á 

uppbyggingu og hagkvæmni í landbúnaðinum. Nokkur lítil fyrirtæki í landbúnaðinum nýttu 

þessar breytingar og fóru út í stærri hluti. Þau nýttu reynsluna og kunnáttuna sem þau höfðu 

og fóru að gera vinnu sína skilvirkari. Einnig fóru þau að kynna vöruna sína víða erlendis og 

hófu stífan útflutning á sinni vöru.  

 

Tafla 6. Upplýsingar um fjölda hjarða og gripa á Nýja Sjálandi fyrir og eftir breytingu. 
(Vitalis, 2007) 

 

Mestu breytingarnar sem þetta hafði þó til langtíma í landbúnaðinum er að sjá í 

sauðfjárræktinni. En í töflu 6 má sjá að sauðfjárgripum fækkaði úr 70 milljónum niður í 40 

milljónir á tímabilinu 1983 – 2005. En árið 1983 var styrkjakerfið einmitt hvað stærst að 

umfangi. Í töflunni má sjá að hjörðum nautgripa í mjólkurframleiðslu hefur fækkað úr 16.000 

niður í 13.000 en á móti kemur að fjöldi nautgripa í mjólkurframleiðslu hefur farið úr 2,3 

milljónum yfir í 5,3 milljónir. Ástæðan fyrir því er sú að þegar styrkjakerfið var fellt voru 

mjög mörg smærri býli sem hættu búskap. Í staðinn urðu þau stærri eftir og meira varð um að 

fyrirtæki færu út í landbúnaðarstarfsemi. Og af töflu 6 má einnig sjá að dádýrabúskapur komst 

á laggirnar.  

Tafla 7. Upplýsingar um útflutning ávaxta og víns frá Nýja Sjálandi fyrir og eftir breytingu. 
(Vitalis, 2007) 

 

En það var ekki aðeins landbúnaður með dýr sem sótti í sig veðrið eftir þessar 

breytingar. Eins og má sjá í töflu 7 hefur útflutningur á Kiwi næstum tífaldast og 

heildarútflutningur á garðyrkjuafurðum margfaldast.  
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5.4 Samkeppnishæfni Nýja Sjálands 
Eitt verður þó að hafa í huga þegar þessar staðreyndir um Nýja Sjáland eru skoðaðar. Ekkert 

annað land í heiminum getur keppt við landfræðilegu aðstæðurnar sem Nýja Sjáland býr yfir. 

Enda er það eina landið í heiminum sem ekki býr við styrkjakerfi í landbúnaði í dag. Þarna er 

hægt að rækta allan ársins hring. Ekki þarf að hafa eina einustu skepnu inni á fóðrum sem 

þýðir að það þarf ekki að heyja og þar með ekki að eiga allan tækjabúnaðinn sem fylgir 

heyskap. Plægja þarf jörðina og rækta nýtt gras með reglulegu millibili. En ef hagkerfið er vel 

uppbyggt er örugglega einhver sérhæfing í því, sem þýðir að það fyrirfinnast sjálfsagt 

verktakar sem taka jarðvinnslu að sér. Þannig að þeir sem segja að Ísland eigi að hætta 

beingreiðslukerfi og segja að bændur eigi að sjá um þetta sjálfir, ættu bara að fara út í vinnslu 

sjálfir og útflutning. Þeir einstaklingar vita hreinlega ekkert um landbúnað. 

5.5 Skattar 
Ef litið er til skattaumhverfis landbúnaðarins í Nýja Sjálandi er gott að líta á tekjuskattslögin 

þar. Ef íslensku tekjuskattslögin eru opnuð á rafrænu formi og leitað er eftir orðinu 

landbúnaður þá finnast 3 niðurstöður. Ef það sama er gert við tekjuskattslögin í Nýja Sjálandi 

telja niðurstöðurnar nokkra tugi. Sem myndi teljast eðlilegt miðað við hversu stór hluti 

landbúnaðurinn er af þjóðarframleiðslu þeirra.  

Til gamans má skoða skattmat í Nýja Sjálandi á virði nokkurra gripa í landbúnaðarrækt. 

Samkvæmt skattayfirvöldum þar í landi eru kýr eldri en 2 ára af Jersey kyni metnar á 1.243 

NZD árið 2009. Það gerir 110.708 IKR miðað við sömu gengisútreikninga og notaðir voru hér 

áður í ritgerðinni. Þeir eru einnig með kýr af Friesian kyni. Kýr af því kyni sem eru eldri en 2 

ára eru metnar á 1.312 NZD. En það gerir 116.853 IKR. Samkvæmt leiðbeiningum 

ríkisskattstjóra fyrir framtalsgerð 2010 (fyrir tekjur og gjöld á árinu 2009) er skattmat á 

mjólkurkú 99.000 kr. Það þýðir að eftir fall krónunnar hefur verðgildi kúa á Nýja Sjálandi og 

Íslandi orðið mjög sambærilegt. Fyrir fall krónunnar var íslenska kýrin mikils metin, þ.e.a.s. 

til fjár. Íslenska kýrin verður að sjálfsögðu alltaf mikils metin. Ef litið er á sauðféð, þá eru ær 

á blönduðum aldri metnar á 99 NZD árið 2009 eða 8.817 ISK í Nýja Sjálandi, á meðan 

ríkisskattstjóri metur ær og sauði á 6.800 krónur stykkið. Þar hefur fall krónunnar einnig sent 

nýsjálenska sauðféð upp fyrir okkar í verðgildi. En eingöngu því gildi sem metið er til fjár.  
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6 Niðurlag 

 

Mynd 5. Höfundur á innpökkuðum rúllubagga í íslenskri sveit. 

Hér hefur verið fjallað um reikningsskilastaðal IAS 41 og gildissvið hans. En einnig hefur 

komið í ljós að hann er ekki mikið notaður, ekki einu sinni í Svíþjóð sem er hluti af ESB og 

öllu því skýrsluhaldi sem því fylgir. Farið var yfir skattaumhverfi landbúnaðar á Íslandi og 

beingreiðslukerfið sem hér er að finna. En það stuðlar að því að bændur kaupi sér 

greiðslumark við hæfi og framleiði í samræmi við það. Þetta beingreiðslukerfi er einmitt 

harðlega gagnrýnt af mörgum og finnst mörgum ekki rétt að ríkið styrki bændur. En þegar allt 

kemur til alls er aðeins eitt land í öllum heiminum sem hefur fjarlægt styrkjakerfið úr 

landbúnaðinum og er það Nýja Sjáland. Rennt hefur verið yfir þróunina hjá þeim fyrir og eftir 

breytingar á kerfinu þar og sýnt fram á að kerfið hélt aftur af þróuninni þar. Hins vegar verður 
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þá líka að rýna í ástæður þess að Nýja Sjáland er eina landið í heiminum sem getur haft svona 

kerfi. Það er bara ekkert annað land í heiminum sem getur keppt við Nýja Sjáland í 

náttúruaðstæðum, nema kannski Afríka. Einhverjir rannsóknarmenn hafa bent á að Afríka 

gæti framleitt sexfalt það sem Afríkubúar þurfa til að lifa af, ef þeir hreinlega nenntu því. En 

menn eru að sitja af sér dóma fyrir að hafa látið slíkt út úr sér og því verður ekki farið dýpra í 

það hérna í þessari ritgerð.  

 

 

„Við erum perlan í veröldinni, að mínu mati, með frábærar vörur og hreint 

land og eigum mikla möguleika í gegnum það.“  

(Guðni Ágústsson, 2003) 
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