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Útdráttur 

Árið 1874 fengu Íslendingar stjórnarskrá eftir áratuga baráttu. Með henni var Alþingi 

veitt löggjafarvald í sérmálum Íslands og einnig fjárveitingarvald. Markaði þetta 

tímamót í sögu Íslendinga og í kjölfarið urðu miklar framfarir á sviði fjármála, 

efnahags-, atvinnu- og menningarmála. Árið 1877 voru sett ný tekjuskattslög og var 

sköttum þar með komið í fastar skorður og miklar breytingar gerðar á skattlagningu 

þjóðarinnar. Allir sem voru búsettir á Íslandi voru skattskyldir, konur jafnt sem 

karlmenn, ungir jafnt sem aldnir.  

Á þeim tæpum 140 árum sem liðin eru síðan, hefur íslenskt þjóðfélag tekið 

stórfelldum breytingum. Flestallir Íslendingar bjuggu og unnu í sveitum í kringum 

aldamótin 1900 en um miðbik síðustu aldar fluttust Íslendingar æ meira í þéttbýli. Í 

kjölfarið breyttust þjóðfélagshættir mikið. Samfara þessari þróun urðu miklar 

breytingar á tekju- og eignarskattslögum. Lögin hafa þurft að aðlagast sífellt flóknari 

samfélagsmynd og ljóst er að tekjuskattslögin hafa tekið breytingum eftir efnahag 

þjóðarinnar. Þegar illa árar og meiri þörf er á aukinni innkomu í ríkissjóð hefur 

tekjuskattur verið hækkaður og dæmi eru um að þegar velmegun eykst sé lögunum 

breytt þannig að tekjuskattur lækkar. Eignarskattslögin hafa einnig tekið mið af 

efnahag þjóðarinnar og hafa ákvæðin helst fylgt breytingum á verðbólgu og hækkað 

eða lækkað í samræmi við þær sveiflur. 

  Eftir því sem þjóðfélagið hefur orðið flóknara hafa tekju- og eignarskattslögin 

einnig orðið flóknari og á tímum frekar ruglingsleg en ávallt hefur verið leitast við að 

bæta lögin og gera þau einfaldari svo allir þegnar íslenska ríkisins geti skilið þau. 
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1 Inngangur 

Árið 1874 fengu Íslendingar stjórnarskrá eftir áratuga baráttu. Með stjórnarskránni var 

Alþingi veitt löggjafarvald í sérmálum Íslands og einnig fjárveitingarvald (Bjarki 

Bjarnason, 2006). Markaði þetta tímamót í sögu Íslendinga og í kjölfarið urðu miklar 

framfarir á sviði fjármála, efnahags-, atvinnu- og menningarmála (Agnar Kl. Jónsson, 

1969). Árið 1877 voru sett ný tekjuskattslög og var sköttum þar með komið í fastar 

skorður og miklar breytingar gerðar á skattlagningu þjóðarinnar. Allir sem voru 

búsettir á Íslandi voru skattskyldir, konur jafnt sem karlmenn, ungir jafnt sem aldnir.  

Á þeim tæpum 140 árum sem liðin eru síðan hefur íslenskt þjóðfélag tekið 

stórfelldum breytingum. Flestallir Íslendingar bjuggu og unnu í sveitum í kringum 

aldamótin 1900 en um miðbik síðustu aldarinnar fluttust Íslendingar æ meira í 

þéttbýli, þjóðfélagshættir breyttust og Ísland varð mikið verslunarsamfélag. Samfara 

þessari þróun urðu enn frekari breytingar á tekju- og eignarskattslögum. Í gegnum árin 

hafa lögin breyst mjög mikið enda hefur þurft að aðlaga þau að sífellt flóknari 

samfélagsmynd. Ávallt hefur þó verið leitast við að skýra lögin á sem auðveldastan 

máta.  

 Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu breytingum og þróun á tekju- og 

eignarskattslögum allt frá því að ný lög voru sett árið 1877 til dagsins í dag. Einungis 

eru tekin fyrir ákvæði er varða hverjir séu skattskyldir, hvaða eignir og tekjur séu 

skattskyldar, hvað sé frádráttarbært frá eignum og tekjum og þau ákvæði er varða 

tekju- og eignarskattsútreikninga. Jafnframt eru efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

skoðaðar í þeim tilgangi að athuga hvort hægt sé að tengja breytingar á tekju- og 

eignarskattslögunum við stöðu efnahagsmála hverju sinni. Vegna þess hve ört lögin 

hafa breyst verður stiklað á stóru og aðeins helstu atriði tekin fyrir. 

  



  

6 

2 Tímabilið 1877–1920 

2.1 Efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

Ísland var fyrst og fremst bændasamfélag á þessum tíma og hafði vistarband verið við 

lýði í langan tíma. Vistarbandið var skylda vinnuhjúa til að vera í vist hjá tilteknum 

bónda. Bann við lausamennsku hafði þó verið afnumið árið 1863 og gátu þá þeir sem 

voru orðnir 25 ára að aldri keypt leyfisbréf til að losa sig undan vistarskyldunni, en 

leyfisbréfið var þó mjög dýrt (Bjarki Bjarnason, 2006). Árið 1893 var vistarbandið 

rýmkað mikið og gátu þeir sem voru orðnir þrítugir fengið leyfisbréfið 

endurgjaldslaust en þeir sem voru 22 ára til þrítugs þurftu að kaupa þau. Landsbankinn 

var stofnaður árið 1886 og urðu þá nokkur tímamót í sögu landsins. Uppbygging í 

landinu þurfti fjármagn til að geta orðið að veruleika og átti bankinn mikinn þátt í 

þeim samfélagslegu breytingum sem áttu sér stað á næstu áratugum. 

 Atvinnulíf Íslendinga var fábreytt og olli það mörgum áhyggjum á fyrstu árum 

20. aldar. Árið 1903 var stofnað hlutafélagið Iðunn og fóru Íslendingar þá að flytja út 

ull til annarra landa í stórum stíl. Merk tímamót urðu  í fjármálalífi Íslendinga er 

Íslandsbanki var stofnaður árið 1904 (Illugi Jökulsson, 2000). Mikið veltufé kom inn í 

landið og gerbreyttust sjávarútvegur og verslun með því. Símasamband við útlönd 

hafði þó mest áhrif um breytta verslunarhætti (Agnar Kl. Jónsson, 1969). Það má segja 

að nútíminn hafi hafið innreið sína í íslenskt efnahagslíf á fyrsta áratug 20. aldar. 

Þegar Íslandsbanki var stofnaður kom mikið erlent fjármagn inn til landsins og 

peningaflæði jókst í landinu (Illugi Jökulsson, 2000). Togarinn Coot kom til landsins 

árið 1904 og hófst þar með vélvæðing sjávarútvegsins sem var undirstaða stóraukins 

hagvaxtar. Með aukinni vélvæðingu veiddist meira og ýtti það undir 

byggingarframkvæmdir á þéttbýlisstöðum. 

 Upphaf kvenfrelsisbaráttunnar á Íslandi má rekja til blaðagreina og fyrirlesturs 

Bríetar Bjarnhéðinsdóttur um kvenfrelsi (Bjarki Bjarnason, 2006). Hið íslenska 

kvennfélag var stofnað árið 1907 til að vinna að jafnrétti karla og kvenna og var 

vissum áfanga náð í réttindabaráttu kvenna þegar kvennalisti sigraði í 

bæjarstjórnarkosningu í Reykjavík árið 1908 og fjórar konur tóku sæti í nýrri 

bæjarstjórn. Kosningabarátta kvennalistans hafði fyrst og fremst snúist um að koma 

konum að og voru konurnar fremur framtakslitlar (Illugi Jökulsson, 2000). Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir var þó undantekning frá því og lét hún til sín taka í bæjarstjórninni 
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enda of mikill skörungur til þess að sitja hjá. Árið 1914 var verkakvennafélagið 

Framsókn stofnað og vann að því að krefjast hærri launa og betri aðbúnaðar fyrir 

konur, við mikla óþökk atvinnurekenda. Það var svo loks árið 1915 sem konur fengu 

kosningarrétt og árið 1922 var fyrsta konan kosin  á þing. 

 Fyrstu ár heimstyrjaldarinnar fyrri höfðu jákvæð áhrif á Ísland. Verð á 

útflutningsvörum hækkaði á erlendum mörkuðum og vöruskiptajöfnuðurinn varð 

hagstæðari en nokkru sinni fyrr. Dæmið snerist þó við er leið á stríðið og hækkaði 

verð á innflutningsvörum mjög mikið árið 1917 á meðan verð á útflutningsvörum stóð 

í stað (Illugi Jökulsson, 2000). Þegar stríðinu lauk skorti gjaldeyri í landinu og brást 

ríkisstjórnin við með mikilli aðhaldssemi í fjármálunum. Í ársbyrjun 1920 var ljóst að 

fjármálaerfiðleikar myndu fara vaxandi og greip ríkisstjórnin til þeirra ráðstafana að 

takmarka innflutning á óþarfa vörum til að koma í veg fyrir að ekki söfnuðust upp 

skuldir  (Agnar Kl. Jónsson, 1969).  

2.2 Tekjuskattur 

Skattkerfi Íslendinga hafði lengi verið í ólestri, það var flókið og skattar voru jafnvel 

mismunandi eftir héruðum. Árið 1877 var sköttum komið í fastar skorður og miklar 

breytingar gerðar (Bjarki Bjarnason, 2006) þegar sett voru ný tekjuskattslög 

Skatturinn var tvenns konar. Skattur á arðberandi eign og skattur á atvinnu. 

Skatturinn var bundinn við þessa sérstöku gjaldstofna svo að ekki yrði tekinn skattur 

af öllum tekjum, heldur einungis þeim sem nefndir voru. Gjafir, arfur eða 

fyrirframgreiddur arfur voru til dæmis ekki skattskyldar tekjur (Þingskjal 3, 1877-

1878). Einstaklingar skyldu greiða 4% skatt, eða 1 krónu af hverjum 25 krónum, af 

árstekjum sínum af jarðeign og fé. Skattleysismörkin voru þó ákveðin við 50 krónur. 

Af allri atvinnu skyldi greiða einn af hundraði fyrir tekjubilið 1.000 krónur til 2.000 

krónur. Skatturinn hækkaði svo um hálfan þar til hann var orðinn 4 af hundraði fyrir 

tekjur sem námu 7.000 krónum. Atvinnuvegirnir landbúnaður og sjávarútvegur voru 

undanþegnir skatti af atvinnu (Þingskjal 3, 1877-1878). 

Frádráttarbært frá öllum tekjum af atvinnu var sá kostnaður sem varið var í 

rekstur. Þó máttu atvinnurekendur eigi draga frá hjálp frá vandamönnum nema að þeir 

ynnu hjá þeim að staðaldri. Skrifstofukostnaður, eftirlaun og aðrar embættiskvaðir 

voru frádráttarbærar frá embættislaunum (Þingskjal 3, 1877-1878). Þau laun sem 
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embættismaður fékk í fæðispeninga og ferðakostnað, vegna opinberra starfa að 

heiman, voru einnig skattfrjáls. 

Allir sem búsettir voru á Íslandi voru skattskyldir, hvort sem það voru 

karlmenn eða konur, ungir eða gamlir. Þeir sem ekki voru orðnir lögaldra og voru á 

framfæri foreldra greiddu skatt af þeim tekjum sem þeir höfðu umfram það sem 

foreldrarnir veittu þeim til framfæris og menntunar. Í athugasemdum við 

lagafrumvarpið var tekið sérstaklega fram að þeir sem byggju í foreldrahúsum skyldu 

ekki greiða skatta af því sem þeim veittist til framfæris þar sem að foreldrar, eða þeir 

sem ólu þá upp, væru búnir að greiða skatt af því fé (Þingskjal 3, 1877-1878). Ef 

menn dvöldu í öðru landi í einhvern tíma en fluttu lögheimili sitt ekki úr landi, voru 

þeir skattskyldir eins og þeir byggju á Íslandi. Þeir sem ekki bjuggu á Íslandi en höfðu 

þó tekjur af jarðeign eða atvinnu, sem rekin var á Íslandi, þurftu að tilkynna 

sýslumanni eða bæjarfógeta um aðila sem myndi greiða tekjuskattinn fyrir þá. Einnig 

þurftu þeir sem ekki höfðu heimilisfesti hér á landi en þáðu þó laun, eftirlaun, biðlaun 

eða styrk úr landssjóði að greiða skatt, sem ráðgjafinn fyrir Ísland sá um að halda eftir 

(Þingskjal 3, 1877-1878). Hlutafélög, verslunarfélög, önnur slík félög og stofnanir 

voru talin sjálfstæðir skattgreiðendur. Undanþegnir öllum tekjuskatti voru landssjóður 

og aðrir sjóðir sem fjárlög náðu til, kirkjur, sparisjóðir og önnur félög og sjóðir sem 

voru stofnaðir til almennra þarfa. Tekjuskattur skyldi greiðast eftirá, það er að segja 

tekjuskattur vegna ársins 1877 greiddist árið 1878. 

Árið 1903 voru samþykkt lög um viðauka við lög 14. des. 1877 um tekjuskatt 

(Þingskjal 293, 1903). Ólafur Thorlacius (1903), þingmaður og framsögumaður 

frumvarpsins,  kvað á um að ekki væri annað sanngjarnt en að hvalveiðimenn greiddu 

tekjuskatt eins og aðrir atvinnurekendur, enda hvalveiði einn arðvænlegasti 

atvinnuvegurinn. Megin tilgangur viðaukans var ekki að fá inn meiri tekjur í 

landssjóð, heldur að jafna misrétti sem átti sér stað á milli tekjuskattsgreiðenda. 

Þriðja breyting á lögunum frá 1877 átti sér stað 1917. Fjárhagsnefnd taldi að 

ráðlegast væri að gera aðeins nokkrar breytingar á lögunum fremur en að breyta 

lögunum algjörlega. Markmið breytinganna voru tvenn; að ná hærri skatti af hærri 

tekjum og tryggja að skatturinn næðist frá gjaldþegunum. Nefndin ætlaðist til að 

breytingin gilti aðeins til bráðabirgða og að næsta reglulega Alþingi tæki skattamálin 

fyrir í heild sinni (Þingskjal 473, 1917). Skattstiginn var hækkaður, bæði fyrir 

tekjuskatt af eign og atvinnu. Greiða átti 4 af hverju hundraði fyrir þær eignartekjur 
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sem námu 1.000 krónum. Skatturinn jókst svo um 1 af hundraði á hvert þúsund þar til 

hann náði 15 af hundraði fyrir tekjur sem námu yfir 11.000 krónum. Tekjuskattur af 

atvinnu var sá sami nema að hann jókst með sama hætti og sagði fyrir í lögum frá 

1877, þar til að hann var orðinn 15 af hundraði fyrir tekjur sem námu þá yfir 29.000 

krónum (Þingskjal 955, 1917). Með samþykkt á þessum viðauka var loksins byrjað að 

innheimta tekjuskatt af landbúnaði og sjávarútvegi, enda voru það aðalatvinnuvegir 

Íslendinga (Þingskjal 7, 1921). 
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3 Tímabilið 1921-1934 

3.1 Efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

Íslandsbanki var í eigu erlendra manna og fékk hann seðlaútgáfurétt á Íslandi við 

stofnun. Ísland varð fullvalda árið 1918 og eftir það þótti frekar óeðlilegt að útlenskur 

banki sæi um seðlaútgáfu. Árið 1921 var hafinn undirbúningur að því að færa 

seðlaútgáfuna yfir í Landsbankann og höfðu þá bankarnir sameiginlegt leyfi allt til 

ársins 1927 þegar Landsbankinn fékk einkarétt á seðlaútgáfu (Illugi Jökulsson, 2000). 

 Heimskreppan skall á árið 1929 og fóru Íslendingar að finna fyrir afleiðingum 

hennar árið 1930. Íslenskar landbúnaðar- og sjávarafurðir hríðféllu í verði og helstu 

viðskiptaþjóðir Íslands takmörkuðu innflutning sinn og settu alls kyns hömlur á 

viðskipti sín við önnur lönd. Mikið atvinnuleysi var veturinn 1931-32 og fór versnandi 

næstu árin (Agnar Kl. Jónsson, 1939). Árið 1934 var samþykkt lagafrumvarp sem 

veitti ríkisstjórninni heimild til að grípa inn í innflutning allra vara til landsins. 

Bændur urðu fyrir miklum skaða vegna verðfallsins, útflutningsverð hafði til dæmis 

fallið um 47% miðað við árið 1929. Sjávarútvegurinn fann einnig fyrir kreppunni en 

það hjálpaði þó til að aflabrögð voru góð á þessu tímabili. 

3.2 Tekjuskattur 

Með fyrrnefndri lagabreytingu árið 1917 var tekjuskattur lagður á landbúnað og 

sjávarútveg. Þau ákvæði giltu þó aðeins til bráðabirgða, eða þangað til tekjuskattslögin 

yrðu tekin fyrir í heild sinni. Á 33. löggjafarþingi árið 1921 voru lögin endurskoðuð í 

heild sinni. Skattafyrirkomulagið sem gilt hafði frá 1877 var talið vera orðið að ýmsu 

leyti úrelt og ósanngjarnt (Þingskjal 7, 1921). Í athugasemdum við frumvarp til laga 

um tekjuskatt og eignarskatt árið 1921 veltu menn því fyrir sér hvor væri ákjósanlegri 

leið til að fá tekjur í ríkiskassann, tekjuskattur eða skattur í gegnum svokölluð tákn. 

Tákn var orð notað yfir ábúðarhundruð, skepnueign, bátaeign, fiskiútflutning og fleira. 

Erfiðara var að komast undan skatti sem lagður var á eftir táknum. Þó var kosturinn 

við tekjuskatt talinn vera sá að hann gæti lagað sig að gjaldþoli einstaklinga og færi 

vaxandi með aukinni velmegun, án þess þó að breyta þyrfti skattgjaldsákvæðum 

(Þingskjal 7, 1921). Tekjuskatturinn veitti einnig ákveðna undanþágu fyrir fólk sem 

var með ómaga á framfæri. 

Frumvarpið kvað á um að eignartekjum og atvinnutekjum yrði slegið saman og 

að sami skattur yrði greiddur af þeim. Lagt var til að nýr skattur yrði tekinn upp, 
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eignarskattur af skuldlausri eign. Í athugasemdum við lagafrumvarpið 1921 segir: 

„Með eignarskattinum verður náð sama markmiði sem með eignartekjuskattinum, að 

leggja þyngri skatt á eignartekjur heldur en á atvinnutekjur, þar sem þær að öðru jöfnu 

þola meiri skattbyrði“ (Þingskjal 7, 1921). 

Engin breyting var gerð á því hverjir töldust skattskyldir samkvæmt lögunum, 

þó með þeirri undantekningu að bætt var inn í eitt ákvæðið að ef menn, sem bjuggu 

erlendis, fengju arð af innlendum hlutafélögum eða öðrum fyrirtækjum, ætti að halda 

eftir þeim hluta sem greiða skyldi til skatts. Var það gert til að koma í veg fyrir að 

tekjurnar sem hlytust af skattinum myndu fara úr landi. Eins og sagt var hér að ofan þá 

var eignartekjum og atvinnutekjum slegið saman og sami skattur greiddur af þeim. Ef 

ekki voru fleiri en 3 eigendur í verslunarfélagi eða öðru atvinnufélagi með 

persónulegri ábyrgð, máttu eigendurnir óska eftir því að skatturinn yrði lagður á hvern 

einstakan eiganda (Þingskjal 673, 1921). Undanþáguákvæði var í samræmi við lögin 

frá 1877, nema því var bætt við að konungur, borðfé hans og ættmenn væru 

undanþegnir skatti. Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrrar annarra ríkja og starfsmenn 

erlendra sendisveita voru undanþegnir skatti. Ef þeir þáðu aftur á móti laun úr 

ríkissjóði eða frá alþjóðlegri stofnun sem starfaði innanlands voru þær tekjur 

skattskyldar. 

Með nýjum lagabálki 1921 hækkaði skattstiginn verulega. Þegar breytingin var 

gerð árið 1917 var miðað við að hæstu eignartekjur einstaklinga væru 11.000 krónur 

og tekjur af atvinnu væru 29.000 krónur. Nú var svo komið að tekjustiginn byrjaði í 

1.000 krónum og endaði í 90.000 krónum. Sú breyting var einnig gerð að lögin töldu 

upp hversu mikill skatturinn var orðinn við byrjun hvers skattbils en aðeins þurfti að 

reikna út skattinn innan bilsins samkvæmt uppgefnu hlutfalli (Þingskjal 673, 1921). Sá 

skattur sem hlutafélög og önnur félög áttu að greiða fór eftir því hversu háu hlutfalli 

tekjurnar námu samanborið við innborgað hlutafé, stofnfé eða tryggingarfé. 

Samvinnufélög borguðu þó sama hlutfall af tekjum sínum, eða 6%. Frádráttarbært frá 

skatti var rekstrarkostnaður, skrifstofukostnaður vegna embættisrekstrar, iðgjöld af 

lífeyri og vextir af skuldum gjaldanda. Ef viðkomandi bjó erlendis en fékk tekjur frá 

Íslandi, mátti einungis draga frá þau útgjöld sem voru þeim tekjum viðkomandi. 

Tekjur hjóna töldust saman til skatts og ábyrgðist eiginmaðurinn 

skattgreiðsluna. Eiginmaðurinn eða erfingjar hans gátu þó krafist endurgjalds af 

konunni eða erfingjum hennar af hennar hluta skattsins. Tekjur ófjárráða barna töldust 
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með tekjum heimilisföðurins en ef barnið taldist sjálft skattgreiðandi átti ekki að taka 

með það sem foreldrar veittu þeim til framfæris. Einstaklingar máttu draga 500 krónur 

frá tekjum sínum, 1.000 krónur ef um hjón var að ræða, og var það sú upphæð sem 

skattfrjáls var. Einnig mátti draga 300 krónur frá fyrir hvert barn eða skylduómaga 

sem á framfæri var. Fyrirtæki máttu draga frá 4% af innborguðu hlutafé, stofnfé eða 

tryggingarsjóði og svo framvegis. Ef tekjurnar, eftir allan lögákveðinn frádrátt, náðu 

ekki 100 krónum greiddist enginn skattur af þeim. 

Árið 1923 voru gerðar örfáar breytingar á lögum nr. 74/1921. Skattstiganum 

fyrir tekjuskattinn var breytt örlítið. Fyrir þær tekjur sem voru undir 500 krónum 

greiddust 0,6% í tekjuskatt. Næsta tekjubil byrjaði því í 500 krónum en hafði aftur á 

móti hafist í 1.000 krónum árið 1921. Hæstu tekjurnar sem taldar voru upp í 

tekjustiganum hækkuðu úr 90.000 krónum í 100.000 krónur. Fleiri liðum var bætt við 

sem draga mátti frá tekjuskatti. Aukaútsvör, tekjuskattur og eignarskattur vegna ársins 

áður, mátti draga frá áður en tekjuskattur var reiknaður út fyrir yfirstandandi ár 

(Þingskjal 210, 1923). Aukafrádráttur vegna barna og ómaga var hækkaður úr 300 

krónum í 500 krónur. 

Þann 4. október 1922 sendu fulltrúar vátryggjendafélaga í Kaupmannahöfn 

bréf til Íslands og fóru fram á að íslenskum skattalögum yrði breytt á þann veg að 

skattur yrði lagður á erlend vátrygginarfélög eftir því hvernig starfsemi þeirra gengi 

yfir höfuð (Þingskjal 37, 1924). Sú framkvæmd hafði verið höfð að skattur hafði verið 

lagður á erlend vátryggingafélög eftir tekjum af starfsemi þeirra hér á landi en ekki 

allri starfsemi félaganna. Á löggjafarþingi árið 1924 var þetta mál tekið fyrir og fór 

það svo að þeirri grein, sem þetta mál snerti, var breytt. Hluti greinarinnar hljóðaði 

svo: „Fjármálaráðherra er heimilt að kveða svo á, að skattskyldar tekjur 

vátryggingafjelaga, sem starfa hjer á landi, skuli talinn sá hluti heildarágóðans, er 

svarar til hlutfallsins milli allra iðgjaldatekna fjelagsins hjer á landi og allra 

iðgjaldatekna af allri starfsemi þess.“ (Þingskjal 519, 1924). 

Árið 1934 voru samþykkt lög um tekju- og eignarskattsauka. Sambærileg lög 

höfðu verið samþykkt árið 1933. Lögin veittu ríkisstjórninni heimild til að innheimta 

viðbót við tekju- og eignarskatt. Viðbótin mátti nema allt að 40% af skattinum það ár 

samkvæmt gildandi lögum (Þingskjal 155, 1934). 
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3.3 Eignarskattur 

Skattstigi eignarskatts var byggður upp eins og skattstigi tekjuskatts nema að 

tekjubilin voru færri. Skattstiginn endaði í 1.000.000 krónum og yfir. Af fyrstu 

milljóninni greiddust 5.121 krónur og 7 prósent af afganginum. Allir þeir sem 

undanþegnir voru tekjuskatti voru undanþegnir eignarskatti (Þingskjal 673, 1921).  

Fasteignir og allt lausafé skattgreiðenda að frádregnum skuldum, svo sem jarðir, 

húseignir og annað sem ekki verður talið upp, voru meðal þess sem greiða skyldi 

eignarskatt af. Eignirnar voru skattskyldar, hvort sem þær voru arðberandi eða ekki. 

Skilyrðisbundin fjárréttindi, réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarra áframhaldandi 

greiðslna töldust ekki til skattskyldra eigna. Matsreglur eigna voru á þann veg að 

fasteign átti að meta eftir gildandi fasteignamati, skip og annað lausafé eftir áætluðu 

söluverði, hlutabréf, skuldabréf og önnur verðbréf á nafnverði, útistandandi skuldir á 

nafnverði og réttindi stöðugra tekna eftir því endurgjaldi, sem hæfilegt væri fyrir þau 

þegar skatturinn var lagður á. Eins og með tekjuskatt bar heimilisfaðir ábyrgð á að 

greiða skatt af eignum konu sinnar og barna, þ.e. ef tekjur þeirra töldust með tekjum 

hans til útreiknings tekjuskatts (Þingskjal 673, 1921). 
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4 Tímabilið 1935–1961 

4.1 Efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

Árið 1935 var komið í veg fyrir tekjuhalla ríkissjóðs og allt til ársins 1939 var 

rekstrarafgangur. Gjaldeyrisskortur fór þó vaxandi og í apríl 1939 var ákveðið að fella 

krónuna.  

 Fljótlega eftir að Bretar höfðu hernumið landið í heimstyrjöldinni síðari hurfu 

flestöll vandamál sem kreppan hafði haft í för með sér. Atvinnuleysið minnkaði svo 

um munaði og fólk hafði næga peninga á milli handanna. Fyrir heimstyrjöldina höfðu 

sprottið upp mörg fyrirtæki í skjóli tollverndar eins og til dæmis skógerð, 

málningariðnaður og almenn klæðagerð (Agnar Kl. Jónsson, 1969). Við betra ástand 

jókst iðnframleiðsla enn meira. Mikil þensla varð í fjármálum ríkisins í seinni 

heimstyrjöldinni og batnaði hagur ríkisins töluvert. Útflutningur íslenskra vara hófst á 

ný fljótlega eftir að stríðinu lauk (Agnar Kl. Jónsson, 1969). Eftir stríðsárin var til 

nægur gjaldeyrir sem hægt var að nýta í innkaup, framkvæmdir og nýsköpun en þegar 

líða fór á árið 1946 urðu Íslendingar varir við gjaldeyriserfiðleika. Ári síðar þurfti að 

setja hömlur á yfirfærslur í sterlingspundum og dollurum. Gjaldeyrisskorturinn olli 

nokkrum töfum á framkvæmdum og hélt dýrtíðin áfram að vaxa þrátt fyrir ýmsar 

tilraunir til að halda henni í skefjum. 

 Árið 1950 var tekið manntal og kom þá í ljós að Íslendingar voru orðnir 

rúmlega 143.000. Íbúum í Reykjavík hafði fjölgað mjög mikið og einnig í öðru 

þéttbýli landsins en íbúum í sveitunum fór hins vegar fækkandi (Illugi Jökulsson, 

2001). 

 Í byrjun sjötta áratugarins var landið í miðri efnahagslægð og urðu helstu 

einkenni efnahagslífsins á þeim áratug miklar og fjölbreyttar efnahagsaðgerðir. 

Íslendingar höfðu grætt vel á heimstyrjöldinni síðari og þegar henni lauk var til mikill 

gjaldeyrir í landinu. Á næstu árum urðu aflabrögð þó dræm, efnahagsstjórn landsins 

var ómarkviss og verðbólga ríkti í landinu. Gjaldeyrisforðinn var því að mestu horfinn 

árið 1947. Árið 1953 náðu Íslendingar sér þó upp úr efnahagslægðinni og fram til 

ársins 1955 varð snögg uppsveifla. Uppúr 1957 tók þó við skeið samdráttar sem varði 

fram til ársins 1961 (Illugi Jökulsson, 2001). Árið 1960 ákvað ríkisstjórnin að banna 

vísitölubindingu launa til að sporna við launahækkunum en innflutningur var gefinn 

frjáls að mestu leyti og margskonar höft afnumin. 
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4.2 Tekjuskattur 

Árið 1935 tóku gildi ný grunnlög um tekjuskatt og eignarskatt. Lögin voru byggð á 

grunni tekju- og eignarskattslaganna frá 1921 og þeim breytingum og viðaukum sem 

gerðar voru á þeim lögum (Þingskjal 12, 1934). Nýju lögin voru ekki mjög frábrugðin 

gömlu lögunum, heldur var að mestu leyti aðeins um orðabreytingar og nánari 

skýringar á að ræða. Reynslan hafði sýnt að lögin þurftu að vera skýrari og að 

skattatekjur ríkissjóðs, eins og þær fengust með skattalögum frá 1921 og síðari 

breytingum, hrukku skammt. Því hafði verið tekið upp á því að setja lög um tekju- og 

eignarskattsauka sem veittu stjórnvöldum leyfi til að innheimta aukaálag af tekjum. 

Með nýjum lögum voru gerðar breytingar á ákvæði um heimilisfesti manna. Sá sem 

búið hafði hér í að minnsta kosti 6 mánuði var skyldur til þess að greiða ríkissjóði 

skatt af tekjum sínum. Var þessu ákvæði breytt á þennan hátt til þess að koma í veg 

fyrir að þeir sem fluttu á milli Íslands og annarra landa þyrftu að greiða skatt tvívegis. 

Með konunglegri tilskipun höfðu menn, sem störfuðu erlendis í þágu íslenska ríkisins, 

verið gerðir undanþegnir skattskyldu. Heppilegra þótti þó að koma því ákvæði inn í 

tekju- og eignarskattslögin. Íslenska ríkið hafði haft heimild til að semja um 

gagnkvæmar skattívilnanir á milli Íslands og Danmörku. Sú heimild var aukin og látin 

ná til allra annarra ríkja (Þingskjal 12, 1934). 

Í frumvarpi til laga um tekju- og eignarskatt árið 1934 var skattstiginn 

hækkaður í samræmi við þær breytingar sem gerðar höfðu verið árið 1923. Ástæðan 

var sögð sú að persónufrádrátturinn sem veittur væri samkvæmt þeim lögum sem 

giltu, það er lögum nr. 74/1921 ásamt síðari breytingum, væri of lágur (Þingskjal 12, 

1934). Ef hækka ætti persónufrádráttinn þyrfti skattstiginn að hækka svo að ekki kæmi 

til verulegrar lækkunar á skatttekjum ríkissjóðs. Þegar lögin voru síðan samþykkt 

hafði átt sér stað breyting á þessum málum. Skattstiginn var lækkaður niður svo að 

hæsta tekjubilið var 50.000 krónur og yfir. Það sem hafði þó breyst var að greiða 

þurfti hlutfallslega hærri upphæð af 50.000 krónunum samkvæmt lögunum heldur en 

af 50.000 krónum samkvæmt frumvarpinu. Til samanburðar má geta að samkvæmt 

frumvarpinu átti að greiða 10.780 krónur af 50.000 krónum og síðan 34% af afgangi 

upp í 60.000 krónur. Samkvæmt lögunum átti að greiða 13.200 krónur af 50.000 

krónum og 40% af öllu þar yfir (Þingskjal 746, 1934). 

Lögin höfðu kveðið á um að af gjöfum skyldi greiða skatt en þó ekki af hvers 

konar gjöfum. Úr þessu var bætt með nýjum lögum og stuðst var við hvernig 
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skattalögin höfðu verið framkvæmd í þessum efnum. Skattskyldar gjafir urðu því til 

dæmis: Gjafir sem gefnar voru sem kaupauki, gjafir í peningum eða öðrum 

verðmætum skyldum til skatts, en þó ekki ef um fyrirframgreiddan arf var að ræða 

(Þingskjal 746, 1934). Tækifærisgjafir töldust ekki til skattskyldra gjafa. Ákvæði 

skattalaganna voru ekki alltaf nógu skýr og því hafði myndast venja fyrir því hvernig 

sumum ákvæðum laganna var framfylgt. Með setningu nýrra laga var leitast við að 

samræma innihald ákvæðanna og framkvæmd laganna. Örorkubótum var til dæmis 

bætt við hvað teldist ekki til tekna og kaupfélög, pöntunarfélög og önnur félög fengu 

leyfi til að draga frá tekjum sínum stofnsjóðstillög og stofnsjóðsvexti. 

Með lagabreytingunni var gerð, eins og segir í athugasemdum við frumvarpið,  

„sú sjálfsagða breyting, að hjón ábyrgist skattgreiðslu hvors annars“ (Þingskjal 12, 

1934). Mörg dæmi voru um það að skattur hefði ekki fengist greiddur vegna 

ákvæðanna um að bóndinn ábyrgðist greiðslur. Persónufrádráttur var einnig hækkaður 

og var gerður mismunur á því hvort fólk byggi í Reykjavík eða annars staðar á 

landinu. Ef barn sem ekki var fullra 16 ára hafði ekki efni á að kosta framfæri sitt var 

leyfilegt að draga 500 krónur frá tekjum þess sem hafði barnið á framfæri og var það í 

samræmi við þær breytingar sem gerðar höfðu verið á lögunum frá 1921. Ef barn á 

framfærslu fékk einhverjar tekjur, lækkaði frádrátturinn sem því nam og féll burt ef 

tekjurnar námu 500 krónum eða yfir. 

Leyfilegt var að draga frá tekjum tap af rekstri eða skuldir félags áður en 

tekjuskattur var reiknaður af þeim og einnig mátti færa tapið á milli ára um tvenn 

áramót. Árið 1937 var ákveðið að breyta þessu vegna þess að óeðlilegt þótti að heimilt 

væri að færa tap á milli ára því að í rauninni væri ríkið búið að gefa tapið eftir 

(Þingskjal 271, 1937). Fjórum árum eftir að ný grunnlög voru sett var ákveðið að fella 

burt hluta af ákvæði sem fjallaði um heimilisfesti manna. Samkvæmt heimild í lögum 

frá 1935 var árið 1939 gerður samningur á milli Íslands og Danmerkur til að komast 

hjá tvísköttun á tekjum og eignum. Vegna undirritunar samningsins þótti ákvæðið vera 

orðið úrelt og felld voru niður orðin „enda hafi hann verið heimilisfastur hér a.m.k 6 

mánuði af skattárinu.“ (Þingskjal 2, 1939-1940). 

Árið 1923 hafði verið tekið í gildi ákvæði sem gerði mönnum kleift að draga 

frá tekjum sínum tekjuskatt, eignarskatt og útsvör, sem þeir greiddu vegna skattársins 

á undan, áður en tekjuskattur næsta árs var reiknaður. Sá hluti teknanna sem fór í að 

greiða útsvör, tekjuskatt og eignarskatt var því skattfrjáls. Með frumvarpi árið 1942 
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var gerð tillaga um að ekki yrði lengur leyfilegt að draga frá greiddan tekjuskatt og 

útsvör þegar skattskyldar tekjur væru ákvarðaðar (Þingskjal 125, 1942). Skattskyldu 

tekjurnar urðu því hærri og ákveðið var að setja nýjan og lægri skattstiga. Menn 

myndu því greiða lægri hundraðstölu af hærri tekjuupphæð. Sem dæmi má taka að 

fyrir tekjubilið 50.000–60.000 krónur skyldu greiðast 7.950 krónur fyrir fyrstu 50.000 

krónurnar og af afgangi 22% (Þingskjal 277, 1942), sem var 12% lægra en frá árinu 

1935. 

Með lagabreytingunni árið 1942 voru nokkrar aðrar breytingar gerðar. 

Félögum og stofnunum var gefið leyfi til að draga frá tekjum sínum 5% af innborguðu 

hlutafé eða stofnfé. Legðu félögin hluta af ársarði sínum í varasjóð var sú upphæð 

einnig skattfrjáls en þó ekki hærri fjárhæð en sem nam 1/5 af hreinum tekjum 

félagsins. Ef menn greiddu iðgjald af lífeyri eða lífsábyrgð, sem ekki var bundin 

lögum, höfðu þeir áður fengið að draga frá tekjum sínum 500 krónur af þeirri upphæð. 

Ákveðið var að hækka frádráttinn upp í 1.000 krónur og einnig hækka frádrátt vegna 

greiðslu iðgjalda til stéttarfélaga, sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysissjóða úr 

2% af hreinum tekjum manna upp í 5%. Menn sem höfðu þurft að greiða sjúkrahúsvist 

og annan meiri háttar sjúkrakostnað fengu þær upphæðir til frádráttar ef þeir færðu 

sönnur fyrir útgjöldunum (Þingskjal 277, 1942). Persónufrádráttarákvæðinu var breytt 

og hætt var að gera mismun á milli fólks sem bjó í Reykjavík og annars staðar á 

landinu. Frádráttarupphæðir voru samræmdar en þó var sú undantekning á að þeir sem 

bjuggu í Reykjavík fengu 100 krónum hærri frádrátt vegna barna og ómaga. 

Fram til ársins 1942 hafði verið ákvæði í lögunum sem gerði hlutafélagi kleift 

að kaupa með fé úr varasjóði sínum opinber verðbréf ríkis- og bæjarfélaga og einnig 

skuldabréf með ríkisábyrgð. Við lagabreytinguna árið 1942 féll það ákvæði niður og 

því gátu hlutafélög ekki ráðstafað varasjóði sínum á þennan hátt nema að til 

refsiskattgreiðslu kæmi (Þingskjal 84, 1946-1947) og var því ákveðið að leiðrétta 

þessi mistök árið 1946. 

Árið 1947 var ákveðið að bæta við ákvæði sem tiltók að eignaauki sá er 

myndaðist þegar einstaklingar ynnu við byggingu íbúðar til eigin afnota, utan 

reglulegs vinnutíma, skyldi ekki teljast til tekna (Þingskjal 192, 1948-1949). Margir 

höfðu farið hart út úr þessu vegna þungra skatta. Þeir höfðu verið nýbúnir að ljúka við 

smíði íbúðarhúss og lentu í greiðsluþroti vegna skattsins og sumir höfðu jafnvel 

neyðst til þess að selja íbúðina (Þingskjal 47, 1948-1949). 
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 Á árunum 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1952, 1951 og 1952 voru samþykkt 

lög um tekjuskattsviðsauka. Skattstigi viðaukans var svipað upp byggður og skattstigi 

tekjuskattsins og gert var ráð fyrir að sömu reglur giltu fyrir viðaukann og tekjuskatt. 

Árið 1953 voru gerðar margar breytingar á gildandi lögum. Markmiðið með 

lagabreytingunum var að létta á skattbyrði og koma á meira samræmi í 

skattlagningunni. Frumvarpið miðaði að því að lögbjóða aðeins einn tekjuskatt. 

Tekjuskattur hafði í rauninni verið innheimtur á þrjá vegu undanfarin ár, þ.e.a.s. í 

formi tekjuskatts, tekjuskattsviðauka og stríðsgróðaskatts, en sérlög höfðu verið sett 

um tvo seinni liðina (Þingskjal 521, 1953-1954). Lækkunin á skattbyrðinni miðaði að 

mestu leyti að fjölskyldufólki, hjónum og einstaklingum en ekki reyndist unnt að 

ganga frá frambúðarbreytingum fyrir félög. Frumvarpið tryggði félögum þó 20% 

lækkun á skattinum þetta árið. 

Í gildandi lögum fyrir 1953 var ákvæði sem kvað á um að starfsmenn erlendra 

sendisveita væru undanþegnir skatti. Í rauninni hafði þó einungis verið átt við erlenda 

starfsmenn erlendra sendisveita en ekki íslenska og því var ákvæðinu breytt til að taka 

af allan misskilning (Þingskjal 521, 1953-1954). Á það hafði verið bent að vegna 

samsköttunar greiddu hjón hærri skatta en tveir einstaklingar með jafnmiklar tekjur og 

var því lagt til að lögleiddur yrðu sérstakur skattstigi fyrir hjón. Aðrar breytingar sem 

telja má voru að þeir sem greiddu ferðakostnað vegna langferða í vinnu sinni fengu 

þann kostnað dreginn frá tekjum sínum, ekklar og ógiftir menn fengu frádrátt vegna 

ráðningar á ráðskonu, sem og ekkjur, ógiftar mæður og giftar konur sem störfuðu utan 

heimilis. Frádrátturinn gat þó aldrei orðið hærri en persónufrádráttur ráðskonunnar. Sú 

breyting var einnig gerð að tekjur barna sem enn voru ekki orðin 16 ára að aldri, 

skyldu undantekningarlaust teljast með tekjum foreldra, en þó aðeins ef  tekjurnar fóru 

ekki yfir persónufrádráttarupphæð þá er foreldrarnir nutu vegna barnsins. 

Hjónum, sem nýgengin voru í hjónaband, var gefinn kostur á því að draga frá 

tekjum sínum kostnað við stofnun heimilis á því skattári sem þau gengu í hjónaband 

(Þingskjal 767, 1953-1954). Á sumum stöðum á landinu var húsnæðisekla og var 

húsaleiga því hærri á þeim stöðum. Ef leigutaki færði sönnur á því að hann greiddi 

hærri húsaleigu en hann mundi gera annars staðar fyrir sambærilegt húsnæði, fékk 

hann heimild til að draga hálfan muninn frá tekjum sínum. Persónufrádráttur var 

hækkaður verulega og látinn fylgja kaupgjaldsvísitölu. Persónufrádráttur var þá 
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kominn upp í 6.500 fyrir einstaklinga, 12.000 krónur fyrir hjón, eða 6.000 fyrir hvort 

þeirra, og frádráttur vegna hvers barns 4.500 krónur. 

Með frumvarpi árið 1957 var stefnt að því að gera breytingar til frambúðar á 

lagafyrirmælum um skattgreiðslu félaga. Ný ákvæði voru sett um að skattar allra 

félaga skyldu vera jafn hundraðshluti af skattskyldum tekjum og eignum og varð 

tekjuskattur allra félaga 25% af tekjum þeirra. Frádráttur hlutafélaga vegna innborgaðs 

hlutafjár var hækkaður úr 5% í 8% en frádrátturinn kom þó aðeins til greina ef 

arðurinn var útborgaður til hluthafa (Þingskjal 261, 1957-1958). 

Frumvarpið breytti einnig ýmsum ákvæðum er vörðuðu hjón og einstaklinga. 

Hlífðarfatafrádráttarákvæði skipverja var til dæmis breytt á þann veg að hvorki skipti 

máli hvaða starfi skipverji gegndi um borð né stærð skipsins, allir skyldu njóta þessa 

frádráttar (Þingskjal 261, 1957-1958). Hjón fengu leyfi til að draga 50% frá tekjum 

konunnar sem hún aflaði sér utan heimilis enda væri teknanna ekki aflað hjá fyrirtæki 

sem væri eign hjónanna eða barna þeirra. Hjón fengu einnig möguleika á því að láta 

skattleggja sig sem tvo einstaklinga eða sameiginlega (Þingskjal 544, 1957-1958). 

Einstæðir foreldrar eða aðrir einstaklingar með skylduómaga á framfæri fengu að 

draga frá tekjum sínum upphæð sem nam hálfum persónufrádrætti hjóna eða þriðjungi 

af persónufrádrætti ómaga. Einnig var ákveðið að veita hjónum með tvö börn á 

framfæri og undir 55.500 krónur í tekjur sérstaka lækkun á tekjuskatti. Við hreinar 

tekjur að upphæð 54.500 krónur eða lægri skyldi lækkunin nema 50%. Lækkunin 

skyldi síðan minnka um tvö og hálft prósent við hverjar fimmtíu krónur og hverfa við 

55.500 krónur í hreinar tekjur. Árið 1958 var ákvæðinu um sérstaka lækkun 

tekjuskatts hjóna með tvö börn framlengt um eitt ár (Þingskjal 517, 1958-1959). 

Árið 1959 var ákveðið að afnema að mestu skatta af venjulegum launatekjum 

og halda þeim aðeins við hátekjur (Þingskjal 272, 1959-1960). Með afnámi skatta af 

venjulegum launatekjum var átt við að skattfrelsismörkin voru hækkuð verulega 

(Ólafur Rastrick og Sumarliði R. Ísleifsson, 2004). Skattfrjáls frádráttur vegna barna 

var tvöfaldaður og voru skattstigar fyrir einstaklinga og hjón sameinaðir í einn. 

Skattstiginn var látinn rísa nokkuð örar í fyrstu en að öðru leyti var hann svipaður og 

sá eldri. Frádráttur vegna barna og skylduómaga var hækkaður úr 4.500 krónum í 

10.000 krónur en annar persónufrádráttur var felldur niður. Frádráttur vegna stofnunar 

heimilis hjóna var hækkaður upp í 20.000 krónur. Enginn skattur skyldi greiðast af 

50.000 krónum af hreinum tekjum einstaklinga, 70.000 krónum af tekjum hjóna sem 
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skattlögð voru saman (Þingskjal 303, 1959-1960), en þessar launaupphæðir töldust til 

venjulegra launatekna (Illugi Jökulsson, 2002). 

4.3 Eignarskattur 

Eignarskattstiginn breyttist lítillega við ný lög. Fyrir skuldlausa eign sem nam einni 

milljón að verðmæti skyldu greiðast 7.940 krónur af milljóninni og síðan 10% af því 

sem yfir taldi. Lágmarksskattgjald útlendinga var hækkað úr 2% í 4% og var bókum 

og fatnaði bætt við þær eignir sem ekki skyldu teljast til skattskyldra eigna (Þingskjal 

746, 1934). 

Matsákvæði eignarskatts breyttust með nýjum lögum. Skattanefnd var gefið 

leyfi til að fara eftir áætluðu matsverði við mat á fasteign ef fasteignamat var ekki 

fyrir hendi. Búpening skyldi meta eftir verðlagi sem yfirskattanefnd ákvað árlega og 

verslunarvörur skyldi meta eftir því hvað þær kostuðu komnar í hús. Hjón skyldu bæði 

ábyrgjast greiðslu skattsins og var það í samræmi við þær breytingar sem gerðar voru 

á tekjuskatti. Þeir sem höfðu ófjárráða einstaklinga á framfæri sínu ábyrgðust greiðslu 

vegna eigna þeirra (Þingskjal 746, 1934). 

Árið 1942 var eignarskattstiganum breytt lítillega. Skattfrelsi var bundið við 

eignir undir 10.000 krónum svo að fyrsta tekjubilið taldi frá tíu þúsund upp í fimmtán 

þúsund krónur (Þingskjal 277, 1942). Fimmtán árum síðar, eða árið 1957, var ákveðið 

að einstaklingar og félög skyldu ekki greiða sama eignarskatt. Einstaklingar fylgdu 

enn stighækkandi skattstiga en félög greiddu jafnan hundraðshluta af eignum sínum, 

eða 7% (Þingskjal 544, 1957-1958). 
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5 Tímabilið 1962-1978 

5.1 Efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

Árin 1962 til 1966 voru veltirár fyrir Ísland. Gjaldeyrisstaðan styrktist og 

þjóðarframleiðslan og heildartekjur þjóðarbúsins jukust (Illugi Jökulsson, 2001). 

Hagvöxtur var mikill á þessum árum sem einkenndust af mikilli uppbygginu og 

þenslu. Sjávarútvegurinn byggðist mjög upp og hafði það bein áhrif á aðrar 

atvinnugreinar, sérstaklega þær sem þjónuðu sjávarútveginum. Á þessum tíma jukust 

tekjur þjóðarinnar um ríflega 10% að meðaltali á ári og notuðu Íslendingar þessa 

tekjuaukningu til þess að fjárfesta meira (Ólafur Rastrick og Sumarliði R. Ísleifsson, 

2004). 

 Árið 1966 fór verð á útflutningsvörum að lækka verulega og varð 

viðskiptajöfnuðurinn óhagstæður. Tekjur þjóðarbúsins höfðu lækkað um 7,1% árið 

1968 (Illugi Jökulsson, 2001). Í upphafi áttunda áratugarins var fiskafli góður og 

hagvöxtur var mikill þrátt fyrir óstöðugleika í efnahagskerfinu (Ólafur Rastrick og 

Sumarliði R. Ísleifsson, 2004). Samhliða olíukreppunni 1974-1976 myndaðist djúp 

lægð í íslensku efnahagslífi. Á þessum árum var fjármálakerfi Íslands ennþá fremur 

frumstætt. Hlutafélög voru fá og flest þeirra voru lítil en enginn hlutabréfamarkaður 

var til staðar. Ríkið stjórnaði peningamarkaðinum algjörlega með því að gefa út 

verðtryggð skuldabréf (Illugi Jökulsson, 2001). 

5.2 Tekjuskattur 

Ný grunnlög um tekju- og eignarskatt tóku gildi árið 1962. Efnisröðun í 1. kafla 

laganna þótti vera orðin mjög óskipuleg, svo ákveðið var að taka skipulag og 

efnisröðun til endurskoðunar í heild sinni. Skyldum ákvæðum var skipt niður í kafla til 

þess að gefa sem gleggsta yfirsýn um efni kaflanna. Þannig var ákvæðum um 

skattskyldu og hverjir voru taldir skattaðilar skipað saman í kafla, skattskyldum 

tekjum í sérkafla og skattstigarnir, tekjuskattstigi og eignarskattstigi, í sérkafla 

(Þingskjal 269, 1961). Ásamt skipulagsbreytingum voru einnig gerðar nokkrar 

breytingar á ákvæðum laganna. Tekjuskattstiganum var breytt og var þrepunum 

fækkað úr níu í sex, með hlutföllin 5%-30% (Þingskjal 375, 1961), og tekjuskattur 

félaga lækkaði úr 25% í 20% af skattskyldum tekjum (Þingskjal 269, 1961). 

Frádráttarliðir laganna voru flokkaðir í sérgreinar. Í einni grein var frádráttur vegna 
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rekstrarkostnaðar og taps á skuldum, í annarri grein voru ýmsir liðir er vörðuðu bæði 

einstaklinga og fyrirtæki, næst komu frádráttarliðir sem snertu einkum einstaklinga og 

að lokum grein um frádrátt frá tekjum sjómanna. Lögfestir voru nokkrir nýir 

frádráttarliðir. Gjafir til menningarmála, líknarstarfsemi og kirkjufélaga voru gerðar 

frádráttarbærar frá tekjum, kostnaður við öflun bóka, tímarita og áhalda til 

vísindalegra og sérfræðilegra starfa, fyrirtækjum var veitt leyfi til að flytja rekstrartap 

yfir fimm áramót og einstaklingum var gert kleift að draga frá tekjum sínum 

afborganir af námsskuldum sem þeir höfðu stofnað eftir tvítugsaldur. Ákvæði um 

frádrátt helmingsmunar vegna greiðslu á hærri húsaleigu en ella var fellt niður með 

nýju lögunum. 

 Laun þeirra er störfuðu erlendis fyrir íslenska ríkið töldust ekki til skattskyldra 

tekna einstaklinga (Þingskjal 375, 1961) og úthlutun jöfnunarhlutabréfa skyldi ekki 

teljast til skattskyldra tekna hluthafa ef eignarhlutdeild þeirra breyttist ekki (Þingskjal 

269, 1961). Félögum var veitt aukin heimild til að draga útborgaðan arð frá tekjum 

sínum, eða 10% af hlutafé eða stofnfé, en hlutfallið hafði áður verið 8%. Árið 1963 

var lagt til að innistæður og vextir barna í bönkum og sparisjóðum yrðu skattfrjálsar 

(Þingskjal 452, 1963-1964). Árið 1965 var kveðið á um það að frádráttarliðir eins og 

persónufrádráttur, fjölskyldufrádráttur, grunnfrádráttur vegna heimilishalds og 

frádráttur sjómanna skyldu hækka og lækka í hlutfalli við breytingu á skattvísitölu frá 

ári til árs. Ákvæðið tók þó ekki gildi fyrr en árið 1966 (Þingskjal 468, 1964-1965).  

 Árið 1970 var samþykkt frumvarp þar sem atvinnurekendum var gefið meira 

svigrúm til fyrninga og gert var ráð fyrir að fyrna mætti eignir að fullu, en áður hafði 

einungis verið leyft að fyrna niður í 10% af kostnaðarverði. Reynt var að gera 

hlutafjár- og stofnsjóðseign samkeppnishæfari á móti sparifé og skattfrjálsum 

spariskírteinum með því að gera allt að 30.000 krónur af arði hlutafjár eða vöxtum 

stofnsjóðsinnstæðu skattfrjálsar. 30.000 krónurnar giltu fyrir einstaklinga en fyrir hjón 

var skattfrjáls upphæð 60.000 og 15.000 krónur fyrir börn. Sameignarfélög gátu ekki 

lengur verið sjálfstæðir skattaðilar og skiptust því tekjur og eignir þeirra á milli 

eigenda við álagningu skatta. Nýtt ákvæði var tekið upp í lögin sem kvað á um að 

samruni, sem eingöngu var fólginn í algjörum samruna án þess að greiðslur ættu sér 

stað á milli hluthafa, myndi ekki leiða til skattskyldu. Eignaaukningin sem myndaðist 

við samruna yrði skattskyld þegar félagi yrði slitið eða við sölu hlutabréfa í félaginu 

(Þingskjal 357, 1970-1971). 
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 Ákvæðið um tekjuskattstigann breyttist nokkuð á tímabilinu 1963-1978. Í 

frumvarpi til laga árið 1963 var skattþrepunum fækkaði í þrjú og hlutföllin urðu 10%, 

20% og 30% (Þingskjal 452, 1963-1964). Ári síðar var lagt til að lækka prósentutölu 

hvers þreps um 10 prósent þannig að fyrsta þrepið varð 9%, næsta varð 18% og þriðja 

27% (Þingskjal 468, 1964-1965). Árið 1971 var samþykkt enn ein breytingin. 

Skattþrepin voru áfram þrjú talsins en hlutföllunum var breytt. Skattkerfið var einnig 

einfaldað og var ákveðið að fella niður skatta til sveitarfélaga (Þingskjal 171, 1971-

1972). Vegna þessarar niðurfellingar hækkuðu tekjuskattshlutföllin. Af fyrstu 50.000 

krónunum skyldi greiða 25% í tekjuskatt, af tekjum 50.000 til 75.000 krónur skyldi 

greiða 35% en fyrir 75.000 krónur og yfir 44%. Tekjuskattshlutfall félaga var hækkað 

mjög mikið eða upp í 53% af skattgjaldstekjum (Þingskjal 427, 1971-1972). Með 

frumvarpi árið 1973 var skattstiganum breytt miðað við forsendur tekjuáætlunar 

fjárlaga fyrir árið 1974. Samkvæmt fjárlögunum skyldi tekjuskattur lækka en á móti 

myndi söluskattur hækka (Þingskjal 449, 1973-1974). Tekjuskattur félaga hélst 

óbreyttur í 53%  en í skattstiga einstaklinga var bæði upphæðum og hlutföllum breytt. 

Af fyrstu 100.000 krónunum skyldi greiða 20% skatt, af tekjum á milli 100.000 og 

200.000 krónur 30% en af tekjum þar yfir 40% (Þingskjal 518, 1973-1974). Fjórum 

árum síðar var gerð enn ein breytingin. Gerðir voru tveir tekjuskattstigar, einn fyrir 

einstaklinga og hjón sem töldu fram hvort í sínu lagi og annar fyrir hjón sem töldu 

fram saman. Hlutföllin voru þau sömu en viðmiðunarfjárhæðirnar hækkaðar verulega. 

Sem dæmi þá skyldi einstaklingur greiða 20% af fyrstu 615.350 krónunum en hjón af 

861.500 krónum (Þingskjal 88, 1977-1978). Árið 1978 var tekjuskattshlutfall félaga 

hækkað úr 53% í 55% (Þingskjal 190, 1978-1979). 

5.3 Eignarskattur 

Örfáar breytingar áttu sér stað á ákvæðum er vörðuðu eignarskatt með setningu nýrra 

laga árið 1962. Eign var skattfrjáls að hámarki 100.000 krónur, sem áður hafði verið 

30.000 krónur, og húsgögn, aðrir innanstokksmunir og persónulegir munir voru ekki 

lengur taldir til skattskyldra eigna (Þingskjal 269, 1961). Árið 1969 var samþykkt 

frumvarp þar sem skattfrelsi eigna var hækkað upp í 200.000 krónur (Þingskjal 139, 

1967-1968). 

 Rúmum átta árum eftir setningu nýrra laga var eignarskattshlutföllunum breytt. 

Fyrstu þrjár milljónirnar skyldu vera skattfrjálsar, af næstu þremur milljónum skyldi 

greiða 0,3% í skatt en af öllu umfram það skyldi greiða 0,6%. Eignarskattur félaga var 
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lækkaður niður í 0,7% (Þingskjal 357, 1970-1971). Ári síðar var upphæð skattfrjálsra 

eigna lækkuð um tvær milljónir eða niður í 1 milljón. Af eignum að verðmæti 1–2 

milljónir króna voru greidd 0,6% og af því sem teldist þar yfir skyldi greiða 1%, og 

var skatthlutfall félaga tvöfaldað (Þingskjal 427, 1971-1972). Það var síðan árið 1972 

sem ákveðið var að draga skyldi skuldir vegna eigna frá verðmæti þeirra áður en 

skattur yrði á þær lagður (Þingskjal 702, 1972-1973). Árið 1975 voru skattleysismörk 

eigna hækkuð upp í 2 milljónir, af næstu 1,5 milljón króna króna skyldi greiða 0,6% af 

eignum og af því sem náði þar yfir 1% (Þingskjal 122, 1975-1976). Árið eftir var 

skatthlutfall eigna fyrir einstaklinga, hjón og félög samræmt í 0,8%. Skattleysismörk 

vegna eigna einstaklinga hækkuðu verulega, eða upp í 6 milljónir króna og fyrir hjón 

varð upphæðin 9 milljónir króna (Þingskjal 576, 1976-1977). Næsta ár hélst 

skatthlutfallið það sama en skattleysisupphæðir hækkuðu um 2 milljónir fyrir 

einstaklinga og 3 milljónir fyrir hjón (Þinskjal 175, 1977-1978). Árið 1978 hækkaði 

skatthlutfall af eignum og skattfrjálsar upphæðir eigna enn meira. Verðmæti 

skattfrjálsra eigna hjá einstaklingum varð 11,4 milljónir króna og fyrir hjón 17,1 

milljónir króna. Af upphæðum þar yfir skyldi greiða 1,2% (Þingskjal 260, 1978-

1979). 
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6 Tímabilið 1979-2002 

6.1 Efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

Árið 1979 jókst verðbólga í nálægum löndum, á Íslandi náði hún nýjum hæðum og 

komst hæst í 60% (Ólafur Rastrick og Sumarliði R. Ísleifsson, 2004). Á áttunda 

áratugnum hafði verðgildi krónunnar fallið hratt og traust á henni fór minnkandi. Þann 

1. janúar 1981 var verðgildi íslenska gjaldmiðilsins hundraðfaldað. Verðgildi hinnar 

nýju krónu rýrnaði hratt fyrstu árin vegna mikillar verðbólgu (Illugi Jökulsson, 2002). 

 Greiðslukortafyrirtæki hófu starfsemi á Íslandi á árunum 1983-1984. Í fyrstu 

var einungis útvöldum boðin þátttaka, þ.e.a.s. þeim sem kortafyrirtækin treystu,  en 

fljótlega fengu almennir viðskiptavinir einnig að taka þátt og Íslendingar fóru að 

versla meira erlendis. Á þessum árum hækkaði verðbólgan svo um munaði og varð um 

skeið þriggja stafa tala. Ríkisstjórnin brást við með því að rjúfa tengsl 

kaupgjaldsvísitölu og launa næstu tvö árin. Þrátt fyrir þetta hélt verðbólgan áfram að 

vaxa og á árinu 1989 hafði gengi krónunnar verið fellt um rúmlega 30%. Atvinnuleysi 

jókst, kaupmáttur rýrnaði og gjaldþrotum fór fjölgandi. Þá var gripið til nýrra 

kjarasamninga, sem gengu undir nafninu Þjóðarsáttarsamningarnir, þar sem ríkið og 

aðilar vinnumarkaðarins kepptust við að halda verðbólgu niðri og gera verðlag 

stöðugt. Að lokum bar það árangur og má segja að á árunum 1997-2000 hafi góðæri 

ríkt á Íslandi (Illugi Jökulsson, 2002). Árið 2000 fór þó aftur að kræla á hækkandi 

verðbólgu. 

6.2 Tekjuskattur 

Árið 1979 tóku gildi ný lög um tekju- og eignarskatt. Ýmsar breytingar voru gerðar og 

má þar helst nefna að frádráttarliðum frá tekjum manna utan atvinnurekstrar var 

fækkað, aðferðum við skattlagningu hjóna var breytt og skattmeðferð einstaklinga sem 

fengust við atvinnurekstur var breytt verulega (Þingskjal 600, 1977-1978). Ákvæði um 

skattskyldu voru gerð afdráttarlausari og var sett ákvæði um lengd dvalartíma á 

Íslandi, sem leiddi til skattskyldu. Í þrjú ár frá næstu áramótum eftir brottflutningsdag 

frá Íslandi skyldu menn vera skattskyldir. Með nýju lögunum var leitast við að 

aðgreina atvinnurekstur og einstakling sem stóð í rekstrinum. Einstaklingum í 

atvinnurekstri var því ekki heimilað að draga útgjöld vegna rekstrarins frá 

launatekjum sínum. Nýtt ákvæði var sett sem heimilaði sérstaka niðurfærslu af 

útistandandi viðskiptakröfum og hljóðaði niðurfærslan upp á 5%. 
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 Tekjum hjóna var skipt upp í þrjá flokka; launatekjur, eignatekjur og 

atvinnurekstrartekjur. Hjón voru skattlögð hvort í sínu lagi við skattlagningu á 

launum, það hjóna sem hafði hærri tekjur skyldi greiða skatt af eignatekjum og sá er 

sá um atvinnurekstur skyldi telja sér til tekna tekjur af þeim rekstri. Skattstiginn var sá 

sami fyrir hjón og einstakling, einnig persónuafsláttur. Ef hluti persónuafsláttar annars 

hjóna nýttist ekki á móti reiknuðum skatti eða útsvari var heimild fyrir því að 

afgangurinn færðist á móti skatti hins. Meginreglan varð því sú að hjón skyldu sköttuð 

hvort í sínu lagi (Þingskjal 600, 1977-1978). 

 Frádráttarliðum frá tekjum manna var fækkað en í staðinn kom ákvæði sem 

gerði mönnum kleift að nota fast hlutfall til frádráttar í stað frádráttar iðgjalda af 

lífeyri, stéttarfélagsgjalda, vaxtagjalda og gjafa til menningarmála. Inn í lögin kom 

nýmæli sem kvað á um að launatekjur barna innan 16 ára skyldu skattleggjast hjá 

barninu sjálfu. Hlutfall tekjuskattsins var þó lágt á þessar tekjur. Aðrar tekjur og eignir  

þeirra voru  áfram skattlagðar með tekjum og eignum foreldra (Þingskjal 600, 1977-

1978). Tekjuskattur lögaðila var lækkaður niður í 45% af skattskyldum tekjum 

(Þingskjal 802, 1977-1978). 

 Með frumvarpi sem samþykkt var sama ár og ný lög tóku gildi var tekjuskatti 

manna breytt. Af fyrstu þremur  milljónunum skyldi greiða 25%, af 3-7 milljónum 

35% og af því sem náði þar yfir var tekjuskattshlutfallið orðið 50%. 

Tekjuskattshlutfall lögaðila var hækkað mjög mikið eða frá 45% í 65% af 

skattskyldum tekjum. Persónuafsláttur einstaklinga var nú kominn upp í 505.000 

krónur og barnabætur 105.000 krónur fyrir fyrsta barn en fyrir hvert barn umfram það 

voru barnabætur 215.000 krónur. Námsmenn eldri en 16 ára gátu dregið allt að 

500.000 krónur frá tekjum sínum. Skilyrðið var þó að námið væri stundað í að minnsta 

kosti 6 mánuði á tekjuárinu. Allt undir því lækkaði hlutfallslega og frádráttur var 

tvöfalt hærri vegna náms erlendis (Þingskjal 372, 1979-1980). Ári síðar var 

viðmiðunarfjárhæðum tekjuskattstigans breytt en hlutföllin héldust óbreytt. Fyrsta 

þrep var rúmlega þrjár milljónir, næsta bil var tæplega þrjár milljónir og seinasta 

þrepið var því rúmlega sex milljónir. Persónuafsláttur hækkaði um rúmlega 24.000 

krónur (Þingskjal 861, 1980-1981). 

 Árið 1983 var samþykkt frumvarp þar sem gert var ráð fyrir nýjum 

tekjuskattstiga. Viðmiðunarfjárhæðir lækkuðu allverulega en efsta skattþrepið taldi 

340.000 krónur og yfir. Skatthlutföllin lækkuðu öll, fyrsta um 2%, næsta um 3% og 
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þriðja um 5%. Tekjuskattur barna var lækkaður úr 7% í 5% og skyldu lögaðilar greiða 

51% í skatt (Þingskjal 364, 1983-1984). Á árinu 1984 voru samþykkt tvö frumvörp 

um tekju- og eignarskatt. Í öðru þeirra var tekjuskattsþrepunum breytt svo að efsta 

þrepið hækkaði um sextíu þúsund krónur og skatthlutföllin urðu 20%, 31% og 44% 

(Þingskjal 288, 1984-1985). Í hinu frumvarpinu var breytt ákvæði sem fjallaði um 

frádrátt vegna greiddra meðlaga vegna barna. Árið 1981 höfðu barnalögin verið sett 

og í þeim var ákveðið að hækka framfærsluskyldu meðalagsgreiðenda úr 17 árum í 18 

ár. Var aldursmarkið leiðrétt því til samræmis (Þingskjal 75, 1984-1985). Árið 1986 

voru skatthlutföllin lækkuð enn meira. Fyrsta þrepið lækkaði í 18%, næsta í 28,5% og 

síðasta í 38,5%. Allar upphæðir í skattþrepunum voru hækkaðar um 47% en 

frádráttarliðir um 3% (Þingskjal 168, 1986-1987). 

 Árið 1986 var samþykkt frumvarp sem flutt var í tengslum við frumvarp um 

staðgreiðslu skatta. Skattar höfðu verið eftirágreiddir frá því að tekjuskattslög voru 

sett árið 1877 en nú var gert ráð fyrir að skattar yrðu greiddir sama ár og skattskyldra 

tekna yrði aflað. Til þess að þetta kerfi gæti virkað þurfti að einfalda lögin mjög 

mikið. Margar frádráttarheimildir voru felldar niður en á móti var persónuafsláttur 

rúmlega tvöfaldaður, sérstakur sjómannaafsláttur tekinn upp og sömuleiðis sérstakar 

húsnæðisbætur. Til að einfalda málin enn meira varð tekjuskattshlutfall aðeins eitt. 

Það samanstóð af tekjuskatti, sjúkratryggingagjaldi, gjaldi til framkvæmdasjóðs 

aldraðra, sóknargjaldi og kirkjugarðsgjaldi, alls 28,5%,  og 6,25% vegna útsvars til 

sveitarfélaga (Þingskjal 596, 1986-1987). Persónuafslátturinn tók við af 

persónufrádrættinum og varð 138.000 krónur, sem var hækkun miðað við 

persónufrádráttinn, og kom á móti staðgreiðslu skatta. 

 Árið 1988 var samþykkt frumvarp þar sem gert var ráð fyrir að teknar væru 

upp vaxtabætur í staðinn fyrir húsnæðisbætur og vaxtaafslátt. Vaxtabætur voru bætur 

vegna greiðslu húsnæðislána (Þingskjal 638, 1988-1989). Fimm árum síðar var 

mönnum gert kleift að draga húsaleigugjöld af íbúðarhúsnæði til eigin nota frá 

leigutekjum af eigin íbúð. Þótti þessi viðbót nauðsynleg því ekki þótti sanngjarnt að 

þeir sem flytja þurftu á milli byggðarlaga eða landshluta vegna náms eða starfa, svo 

dæmi séu nefnd, myndu greiða bæði húsaleigugjöld af leiguíbúð og tekjuskatt af 

leigutekjum vegna íbúðar sinnar (Þingskjal 31, 1993-1994). Ári síðar var ákvæðinu 

breytt þannig að heimilaður var sérstakur frádráttur á móti húsaleigutekjum. 

Frádrátturinn gat orðið allt að 300.000 krónur á ári (Þingskjal 363, 1994-1995). Árið 
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1995 var sjálfvirk uppfærsla ýmissa afsláttar og bótaliða eftir verð- eða launavísitölu 

afnumin. Var þetta ein veigamesta breyting frumvarpsins árið 1995 (Þingskjal 174, 

1995-1996). Sama ár var annað frumvarp samþykkt þar sem tekin var upp samræmd 

skattlagning fjármagnstekna einstaklinga. Fjármagnstekjuskattur varð 10% og 

lögaðilar þeir sem undanþegnir voru skatti þurftu þrátt fyrir undanþáguna að greiða 

fjármagnstekjuskattinn (Þingskjal 1209, 1995-1996). 

 Árið 1996 stóð tekjuskattshlutfallið í 33,15%.  Sama ár var rekstur grunnskóla 

fluttur yfir til sveitarfélaga. Sett voru sérlög um tekjustofna sveitarfélaga og voru 

ákvæði um útsvar flutt yfir í þau lög. Tekjuskattshlufallið var því lækkað niður í 

30,41% og lögaðilum var heimilað að færa rekstrartap milli átta ára í stað fimm 

(Þingskjal 161, 1996-1997). Sama ár var samþykkt tillaga um að lækka tekjuskattinn í 

áföngum, eða um alls 4% fram til ársins 1999 (Þingskjal 880, 1996-1997). Árið 1998 

var samþykkt tillaga um að heimila skyldi samsköttun móður- og dótturfélaga. Var 

þetta gert til að vernda félögin gegn því að þurfa að greiða of háan tekjuskatt 

(Þingskjal 318, 1998-1999). Frumvarp þetta tók einungis til tekjuskatts. Eðlilegt þótti 

að heimildin næði bæði til tekjuskatts og eignarskatts og var þetta því leiðrétt árið eftir 

(Þingskjal 476, 1999-2000). 

 Árið 2000 voru samþykkt lög um að leyfa sveitarfélögum að leggja á hærri 

útsvör. Til að milda áhrif útsvarsaukningarinnar var skatthlutfall tekjuskatts lækkað 

um 0,33% (Þingskjal 206, 2000-2001). Ári síðar var tekjuskattur hlutafélaga og 

annarra félaga með takmarkaða ábyrgð lækkaður úr 30% í 18% og tekjuskattur 

sameignarfélaga úr 38% í 26% (Þingskjal 114, 2001-2002). Með frumvarpi til laga 

sem samþykkt var árið 2002 var lögaðilum gert heimilt að nýta rekstrartap í tíu ár í 

stað átta ára (Þingskjal 352, 2002-2003). 

6.3 Eignarskattur 

Þegar ný lög tóku gildi 1. janúar 1979 var gerð lítil sem engin breyting á 

eignarskattsákvæðum. Sama ár var þó samþykkt frumvarp þar sem kveðið var á um að 

af fyrstu 15 milljónunum skyldu menn ekki greiða neinn skatt en af öllu umfram það 

skyldi greiða 1,2%. Eignarskattshlutfall lögaðila var jafnt hlutfalli fyrir einstaklinga, 

eða 1,2% (Þingskjal 372, 1979-1980). Fjórum árum seinna snarlækkaði 

skattfrelsisupphæðin og varð hún einungis 780.000 krónur og skatthlutfallið lækkaði 

einnig um 0,25% (Þingskjal 364, 1983-1984). Árið 1985 var lagt til að 
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skattfrelsismörk eignarskattsins skyldu breytast í samræmi við skattvísitölu (Þingskjal 

287, 1985-1986). 

 Árið 1988 höfðu skattfrelsismörk hækkað og skattþrepin voru orðin tvö. 

Greiða skyldi 1,2% í skatt af skuldlausri eign yfir 2,5 milljón króna og 1,5% af 

skuldlausri eign yfir 6 milljónum króna (Þingskjal 222, 1988-1989). Ári síðar var 

ákveðið að lækka skatthlutfall efra þrepsins um helming, eða niður í 0,75% (Þingskjal 

247, 1989-1990). Rúmlega 10 árum síðar var skatthlutfall lægra þrepsins einnig 

lækkað um helming svo það lækkaði niður í 0,6%. Þessi breyting átti einnig við um 

lögaðila og þar sem skatthlutfall lögaðila var það sama og skatthlutfall lægra þrepsins 

varð breytingin sú sama (Þingskjal 114, 2001-2002). 

  



  

30 

7 Tímabilið 2003-2010 

7.1 Efnahags- og þjóðfélagsbreytingar 

Árið 2003 dróst útflutningur saman og minnkandi útflutningur hélt aftur af hagvexti. 

Innlend eftirspurn jókst aftur á móti en þrátt fyrir það hélst verðbólga lág. Kaupmáttur 

launa óx og heimilin í landinu voru dugleg að fjárfesta í íbúðarhúsnæði og virtist 

skuldasöfnun íslenskra heimila síður en svo vera lokið (Már Guðmundsson, 

Ingimundur Friðriksson, Sveinn E. Sigurðsson, Tómas Örn Kristinsson og Tryggvi 

Pálsson, 2003). Ári síðar höfðu útlán vaxið verulega og taldist það vera til marks um 

hagstæð efnahagsleg og fjármálaleg skilyrði. Útlán höfðu ekki einungis aukist til 

heimilanna heldur atvinnuveganna líka (Arnór Sighvatsson, Ingimundur Friðriksson, 

Sveinn E. Sigurðsson, Tómas Örn Kristinsson og Tryggvi Pálsson, 2004). 

 Þjóðarbúskapurinn var í miklu ójafnvægi árið 2005. Viðskiptahalli jókst, 

þjóðarútgjöld og útlán uxu hratt og eignaverð og raungengi var hátt. Ef marka mátti 

þróun efnahagsmála í heiminum virtust ytri skilyrði þjóðarbúsins verða nokkuð 

hagstæð næstu misseri á eftir. Verðbólgan náði hámarki í september 2005 en byrjaði 

að lækka eftir það (Arnór Sighvatsson, Ingimundur Friðriksson, Jón Þ. Sigurgeirsson, 

Sveinn E. Sigurðsson, Tómas Örn Kristinsson, Tryggvi Pálsson og Rannveig 

Sigurðardóttir, 2005). Verðbólgan jókst aftur árið 2006 en hjaðnaði svo þegar 

eldsneytisverð lækkaði. Mikil spenna var á vinnumarkaði og var skortur á vinnuafli 

(Arnór Sighvatsson, Ingimundur Friðriksson, Sturla Pálsson, Tómas Örn Kristinsson, 

Tryggvi Pálsson, Rannveig Sigurðardóttir, Helga Guðmundsdóttir og Bernard 

Scudder, 2006).  

 Árið 2007 var viðburðaríkt ár. Verðbólga jókst í kjölfar aukinnar innlendrar 

eftirspurnar og vegna gríðarlegs vaxtar ráðstöfunartekna jókst einkaneysla mjög 

mikið. Spenna á vinnumarkaði jókst enn meira og voru ráðstöfunartekjur orðnar miklu 

meiri en framleiðslugeta leyfði (Arnór Sighvatsson, Sturla Pálsson, Tómas Örn 

Kristinsson, Tryggvi Pálsson, Jónas Þórðarson, Rannveig Sigurðardóttir og Helga 

Guðmundsdóttir, 2007). 

 Það var síðan í október 2008 sem fjármálakerfi Íslands hrundi. Gengi 

krónunnar tók dýfu niður á við og upphófst mikill samdráttur í efnahagslífinu. 

Íslenskar fjármálastofnanir nutu ekki lengur trausts erlendis sem gerði það að verkum 

að lítið sem ekkert flæði gjaldeyris var  inn í landið (Arnór Sighvatsson, Sturla 
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Pálsson, Tómas Örn Kristinsson, Tryggvi Pálsson, Rannveig Sigurðardóttir og Helga 

Guðmundsdóttir, 2008). Atvinnuleysi jókst mjög mikið eftir hrunið. Í dag, árið 2010, 

er vinnumarkaðurinn orðinn talsvert sveigjanlegri  þó ennþá ríki óvissa um 

efnahagshorfur framtíðarinnar. Samdráttur árið 2009 var minni en spáð var fyrir um 

og gengi krónunnar styrkist hægt og bítandi (Þórarinn G. Pétursson, Sturla Pálsson, 

Tómas Örn Kristinsson, Tryggvi Pálsson, Rannveig Sigurðardóttir og Helga 

Guðmundsdóttir, 2010) 

7.2 Tekjuskattur 

Árið 2003 voru tekju- og eignarskattslögin frá 1979 endurútgefin, með öllum áorðnum 

breytingum, sem Lög um tekjuskatt og eignarskatt nr. 90/2003 (nú aðeins Lög um 

tekjuskatt). Árið 2003, sama ár og ný lög voru sett, var samþykkt frumvarp sem 

miðaði að fjórum meginbreytingum. Gert var ráð fyrir að upphæðir vegna tekjuskatts, 

barnabóta og vaxtabóta myndu hækka í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir 

árið 2004. Breyta átti útreikningi vaxtabóta til að hafa letjandi áhrif á frekari 

skuldsetningu heimilanna, fella átti ákvæði um alþjóðleg viðskiptafélög á brott og 

sérstakur tekjuskattur var framlengdur um tvö ár (Þingskjal 88, 2003-2004). Önnur lög 

voru sett þar sem sparisjóðum var heimilað að sækja um að fá að vera skattaðir saman 

með dótturfélögum sínum (Þingskjal 1121, 2003-2004). 

 Árið 2004 voru samþykktar verulegar skattalækkanir. Tekjuskattshlutfall 

einstaklinga skyldi lækka um samtals 4% á næstu þremur árum, þ.e. frá árinu 2005 til 

2007 (Þingskjal 400, 2004-2005). Heiti laganna var breytt í Lög um tekjuskatt vegna 

þess að eignarskattur var felldur á brott (Þingskjal 678, 2004-2005). Árið 2006 var 

samþykkt að tekjuskattur einstaklinga frá og með 1. janúar 2007 yrði lækkaður úr 

23,75% í 22,75%, eða um prósentustigi minna en það sem áætlað hafði verið og 

persónuafslættir og vaxtabætur myndu hækka. Lagt var til að persónuafsláttur yrði 

endurskoðaður árlega en það ákvæði tók ekki gildi fyrr en 1. janúar 2008. Styrkir sem 

foreldrar barna fengu frá sveitarfélagi voru gerðir undanþegnir frá skatti. Undanþágan 

var ætluð vegna greiðslna frá lokum fæðingarorlofs og þar til leikskólavist eða 

grunnskólanám hefst (Þingskjal 286, 2006-2007). Ári síðar var tekjuskattur lögaðila 

lækkaður úr 18% í 15%  og tekjuskattur samlagsfélaga úr 26% í 23,5% (Þingskjal 

1277, 2007-2008). 
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 Eins og áður segir hrundi bankakerfi Íslendinga í október 2008 og upphófst 

djúp lægð í fjármálakerfinu. Árið 2009 var samþykkt frumvarp sem miðaði að því að 

fá hærri tekjur í ríkiskassann. Fjármagnstekjuskattur var hækkaður upp í 18% og 

tekjuskattur lögaðila einnig. Tekjuskattur sameignar- og samlagsfélaga tók verulegt 

stökk eða frá 23,5% í 32,7%. Tekjuskattur einstaklinga fór aftur í þrepakerfi. Af 

mánaðarlaunum upp að 200.000 krónum skyldi greiða 24,1% í skatt, af tekjum yfir 

200.000 krónum en undir 650.000 skyldi greiða 27% og af öllu þar yfir 33%. Til að 

vega á móti öllum þessum hækkunum var persónuafsláttur hækkaður úr 385.800 

krónum í 530.466 krónur (Þingskjal 566, 2009-2010). Sama ár voru samþykkt þrjú 

önnur tekjuskattsfrumvörp. Í því fyrsta var nýsköpunarfyrirtækjum veittur stuðningur í 

formi frádráttar frá tekjuskatti og einnig með því að heimila skattaðilum frádrátt vegna 

fjárfestingar í hlutabréfum fyrirtækjanna. Fyrirtækjum var einnig veitt heimild til 

frádráttar vegna kaupa á hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækjum (Þingskjal 82, 2009-

2010). Annað frumvarpið kvað á um að heimilt væri að draga frá tekjuskattstofni 50% 

af þeirri fjárhæð sem greidd væri vegna vinnu án virðisaukaskatts sem unnin væri á 

árunum 2010 og 2011. Kæmi það til frádráttar við álagningu opinberra gjalda árin 

2011 og 2012 (Þingskjal 1308, 2009-2010). Í síðasta frumvarpinu var gert ráð fyrir að 

lögaðilum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi væri unnt að 

tekjufæra aðeins 50% af eftirgjöf skulda umfram rekstrartap. Þetta mætti gera vegna 

greiðslu- og rekstrarerfiðleika árin 2009, 2010 og 2011. Þeim hinum sömu væri 

heimilt að fyrna eignir sem nema fjárhæð eftirstöðva eftirgjafarinnar á því ári sem 

eftirgjöfin er tekjufærð í skattframtali. Ef engar fyrnanlegar eignir eru til í fyrirtækinu 

má færa eftirgjöfina til tekna með jöfnum fjárhæðum næstu þrjú árin frá og með því 

ári sem skuldin var gefin eftir (Þingskjal 1259, 2009-2010). 

7.3 Eignarskattur 

Árið 2003 voru samþykkt tekju- og eignarskattslög þar sem gert var ráð fyrir að 

upphæðir vegna eignarskatts myndu hækka í samræmi við forsendur 

fjárlagafrumvarpsins eða um 2,5% (Þingskjal 88, 2003-2004). Það var svo árið 2004 

sem sett var í lög að eignarskattur einstaklinga og lögaðila yrði afnuminn frá og með 

1. desember 2005. Eignir og skuldir teljast þó enn framtalsskyldar, því þær 

upplýsingar eru nauðsynlegar við útreikning fyrninga, söluhagnaðar og vaxtabóta 

(Þingskjal 400, 2004-2005). 
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 Í kjölfar hrunsins var árið 2009 sett í lög að tekinn yrði upp svonefndur 

auðlegðarskattur árin 2009, 2010 og 2011. Skatturinn hljóðar upp á 1,25% af 

nettóeign sem er umfram 90 milljónir hjá einstaklingum og 120 milljónir hjá hjónum 

(Þingskjal 292, 2009-2010). 
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8 Lokaorð 

Ljóst er að frá því að Íslendingar fengu stjórnarskrá árið 1874 og fyrstu skattalögin 

eftir það voru sett 1877 hafa orðið miklar breytingar á tekju- og eignarskattslögum 

íslensku þjóðarinnar. Tekjuskattur hefur þó tekið mun meiri breytingum en 

eignarskattur. 

 Þegar bornar eru saman breytingar á tekju- og eignarskattslögunum við 

efnahags- og þjóðfélagsbreytingar er ljóst að breytingarnar hafa tekið mið af efnahag 

þjóðarinnar hverju sinni. Aukin þörf fyrir fjármagn hefur kallað á hækkun á tekjuskatti 

og við meiri velmegun hefur tekjuskatturinn lækkað. 

 Árið 1953 náði þjóðin sér upp úr efnahagslægð sem hafði staðið yfir síðan árið 

1946. Sama ár voru samþykktar breytingar á tekju- og eignarskatti sem miðuðu að því 

að létta skattbyrði Íslendinga. Nýjasta dæmið um að þegar illa árar séu skattar 

hækkaðir eru lögin sem samþykkt voru árið 2009. Þrepaskattur var þá aftur tekinn upp 

til þess að fá meiri tekjur í ríkissjóð en aðeins eitt tekjuskattshlutfall hafði verið við 

lýði síðan árið 1986. Einnig var  tekinn upp sérstakur auðlegðarskattur á mjög 

verðháar eignir. 

 Tekju- og eignarskattslögin hafa á tímum orðið mjög flókin og ruglingsleg í 

kjölfar þeirra fjölmörgu breytinga sem gerðar hafa verið á þeim. Þó hefur ávallt verið 

leitast við að einfalda lögin svo allir geti skilið þau. Í byrjun voru skattstigarnir með 

ótalmörg skattþrep en eftir því sem líða tók á var þrepunum fækkað svo að sem 

auðveldast væri að reikna skattinn út. Betra skipulagi hefur verið komið á röðun 

ákvæða og skyld ákvæði flokkuð saman.  

 Í flestum tilvikum hafa breytingar á tekju- og eignarskattslögum fylgt fljótt í 

kjölfar efnahags- og þjóðfélagsbreytinga. Það á þó ekki við í öllum tilvikum.  Vert er 

að benda á að þrátt fyrir að miklir sigrar hefðu átt sér stað í kvenréttindabaráttu á 

Íslandi á fyrstu tveimur áratugum 20. aldar þá var það ekki fyrr en árið 1934 sem 

konur urðu einnig ábyrgar fyrir skattgreiðslum í hjónabandi, en áður hafði 

eiginmaðurinn einungis verið ábyrgur fyrir greiðslunum. 
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