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Ágrip 
 

Ritgerð þessi fjallar um skattlagningu atvinnurekstrar og hvort og hvaða áhrif hún hefur á val 

manna á félagaformi.  Fyrst er farið yfir hvað skattur sé og þróun skattkerfa skoðuð.  Þá er 

atvinnurekstur og rekstrarkostnaður skilgreindur.  Tilgreindar eru þær reglur sem gilda um 

skattlagningu einstaklingsrekstrar, einka- og hlutafélaga, samlagshlutafélaga, sameignarfélaga og 

samlagsfélaga.  Skattlagningin er borin saman og vegið og metið hvað gæti helst haft áhrif á 

ákvörðun manna á félagaformi.   

Fjallað er sérstaklega um tvær skattalagabreytingar og áhrif þeirra.  Fyrri breytingin, sem tók 

gildi í ársbyrjun 2002, er heimild til yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag.  Þeir 

sem voru meðmæltir þessari heimild töldu að einstaklingar í rekstri ættu að geta breytt um 

félagaform án þess að söluhagnaður yrði skattlagður líkt og gilti um skiptingu eða sameiningu 

annarra félagaforma.  Þeir sem voru á móti heimildinni töldu að skattasniðganga myndi aukast í 

kjölfar hennar þar sem menn myndu færa launatekjur í búning fjármagnstekna í því skyni að 

greiða lægri skatt.  Farið er yfir þessi rök og áhrif þessarar heimildar metin.  Seinni 

lagabreytingin sem fjallað er um eru ný ákvæði í 11. gr. tekjuskattslaga um skattlagningu arðs en 

samkvæmt þeim ber móttakanda arðs í vissum tilfellum að greiða tekjuskatt af hluta hans.  

Tilgangur þessarar breytingar var að að koma í veg fyrir að menn greiddu sér lágmarkslaun en 

fengju síðan greiddan háan arð sem þeir greiddu einungis fjármagnstekjuskatt af.  Farið er yfir 

helstu álitaefni sem gætu risið vegna þessara nýju ákvæða, m.a. hverjir falli undir hin nýju 

ákvæði, hvort þau séu afturvirk eða feli í sér mismunun.  Skoðað er hvort vísbendingar séu um 

að menn muni breyta einkahlutafélögum í annars konar félagaform, t.d. samlagsfélög, í því skyni 

að lágmarka skattgreiðslur sínar en fyrst mun reyna á þessi nýju ákvæði við álagningu árið 2011. 
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Formáli    
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í MA-námi mínu í skattarétti við Háskólann á Bifröst og ber heitið: 

Skattlagning atvinnurekstrar.  Áhrif skattareglna á val manna á félagaformi.   

Á opnum fundi um skattamál sem endurskoðunarfyrirtækið Deloitte hf. hélt í Vestmannaeyjum 

vorið 2010 var m.a. rætt um ný ákvæði í lögum um skattlagningu arðs.  Þar vaknaði áhugi minn á 

að skrifa lokaritgerð um þessar reglur og hugsanleg áhrif þeirra á val manna á félagaformi.  Ég 

velti því einnig fyrir mér hvort aðrar skattalagabreytingar hefðu hugsanlega haft sömu áhrif.  

Kom þá upp í hugann sú breyting þegar heimilað var að færa einstaklingsrekstur yfir í 

einkahlutafélag án þess að það hefði skattalegar afleiðingar, þ.e. að söluhagnaður væri 

skattlagður.  Ég ákvað að takmarka efni ritgerðinnar við þessar tvær skattalagabreytingar. 

Við skrif ritgerðarinnar naut ég aðstoðar margra sem lásu hana yfir á öllum stigum og gáfu mér 

góð ráð.  Sigurður Páll Hauksson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte hf., fór yfir útreikninga á 

dæmum í kafla 6.2.2.5.  Leiðbeinandi minn, Ingibjörg Þorsteinsdóttir, dósent við Háskólann á 

Bifröst, veitti mér gagnlegar ábendingar og góða leiðsögn.  Öllum kann ég bestu þakkir fyrir.     

 

Þjóðhildur Þórðardóttir   
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1.  Inngangur 
 

Hægt er að stunda atvinnurekstur með ýmsu móti.  Sumir gera það í eigin nafni en aðrir stofna 

félög utan um rekstur sinn.  Atvinnurekstur getur verið mikill að umfangi eða lítill, rekinn af 

mörgum saman eða einstaklingi og allt þar á milli.  Það liggur í hlutarins eðli að mismunandi 

form henta hverjum og einum.  Ólíkar skattareglur gilda eftir því hvert formið er.  Mönnum er 

heimilt að velja þá umgjörð um rekstur sinn sem þeir telja hagkvæmasta.   

Fyrstu einkahlutafélögin hér á landi voru stofnuð árið 1995 en lög nr. 138/1994 um 

einkahlutafélög tóku gildi 1. janúar 1995.  Hlutafélagaformið er hins vegar miklu eldra, en fyrstu 

lög um hlutafélög voru nr. 77/1921.  Elsta starfandi hlutafélag landsins, Ísfélag Vestmannaeyja 

hf. var stofnað árið 1901.  Sameignar-, samlags- og samlagshlutafélög eru önnur dæmi um 

félagaform um atvinnurekstur.  Um sameignarfélög gilda lög nr. 50/2007, hlutafélagalög gilda 

um samlagshlutafélög eftir því sem við á, en ekki hafa verið sett sérstök lög um samlagsfélög.  

Það fer eftir eðli rekstrarins hvaða form er valið t.d. hvort margir eru saman í rekstri, hvernig 

samband er þeirra á milli, umfangi rekstrarins o.s.frv.    

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða hvort og þá hvaða áhrif skattareglur hafa á val á félagaformi. 

Fjallað er  um einstaklinga í rekstri, einkahlutafélög, hlutafélög, samlagshlutafélög, 

sameignarfélög og samlagsfélög.   

Á undanförnum árum hefur verið eftir því tekið að einkahlutafélögum hefur fjölgað mjög. 

Tölulegar upplýsingar verða skoðaðar til að sjá hversu mikil þessi aukning hefur verið.  Hefur 

þessi þróun verið gagnrýnd af mörgum sem halda því fram að skattasniðganga hafi aukist og 

menn greiði nú fjármagnstekjuskatt af tekjum sem séu í raun laun og ætti að greiða tekjuskatt af.  

Leitað er skýringa á því hvers vegna einkahlutafélögum hafi fjölgað.  Þar kemur m.a til skoðunar 

að skattalögum var breytt árið 2002 þannig að einstaklingum í rekstri var gert kleift að færa 

rekstur sinn í einkahlutafélag án þess að söluhagnaður væri skattlagður.  Farið er yfir aðdraganda 

og rök fyrir þessum breytingum.  Einkahlutafélagaformið er einnig tiltölulega einfalt  og með 

takmarkaðri ábyrgð hluthafa og hagstæðri skattlagningu og hefur það án efa átt þátt í fjölgun 

slíkra félaga.    
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Í byrjun árs 2010 var ákvæðum tekjuskattslaga um arðgreiðslur breytt þannig að í vissum 

tilfellum ber móttakanda arðs að telja hluta hans sem laun og greiða af honum tekjuskatt.  Miðar 

þessi breyting m.a. að því að girða fyrir ofannefnda skattasniðgöngu og koma í veg fyrir að 

launatekjur séu færðar í búning fjármagnstekna. Þessar breytingar hafa sætt ákveðinni gagnrýni 

og er hún rakin ítarlega.  Sú tilgáta er sett fram að mörgum einkahlutafélögum verði breytt í 

samlagsfélög en slík félög falla ekki undir hin nýju ákvæði laganna um arðgreiðslur. Tölulegar 

upplýsingar verða skoðaðar til að meta hvort þessi tilgáta sé rétt.   

Í ritgerðinni er byrjað á því á rekja hvað skattur er og hvernig skattkerfi hafi þróast.  Farið er yfir 

hvernig tekjuskattur á Íslandi hefur breyst í gegnum tíðina.  Þá er farið yfir helstu reglur 

félagaréttar en reglur hans og skattaréttar fara ekki alltaf saman.  Aðalefni ritgerðarinnar er að 

skoða skattlagningu atvinnurekstrar og hvernig mismunandi reglur gilda um ólík form sem 

atvinnurekstur er stundaður í.  Í því skyni er byrjað á því að skilgreina atvinnurekstur og 

rekstrarkostnað.  Eins og áður hefur komið fram geta menn valið sér það félagaform sem þeir 

vilja um sinn atvinnurekstur.  Þessum valkostum er lýst og byrjað er á að skoða hvernig 

einstaklingar í rekstri eru skattlagðir.  Þá er farið yfir reglur um skattlagningu hlutafélaga, 

einkahlutafélaga, samlagshlutafélaga, sameignarfélaga og samlagsfélaga.  Skattlagning allra 

þessara félagaforma er borin saman og kostir og gallar vegnir og metnir.   

Skoðað er hvort þessi mismunandi skattlagning hefur áhrif á val manna á félagaformi.  Byrjað er 

á að skoða áhrif þess að leyfa yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag án skattalegra 

afleiðinga.  Farið er yfir aðdraganda þess að ákvæðið var sett í lög og röksemdir þeirra sem voru 

meðmæltir þessum breytingum og þeirra sem voru á móti þeim.  Þá er farið yfir ný ákvæði 11. 

gr. tekjuskattslaga um skattlagningu arðs og hvaða áhrif þau hafa.  Þar er farið yfir hvað telst til 

arðs.  Skoðað er hverjir falli undir nýja ákvæðið og þeirri spurningu velt upp hvort um 

hugsanlega afturvirkni eða mismunun sé að ræða.  Að lokum eru tölulegar upplýsingar skoðaðar 

til að meta áhrif áðurnefndra tveggja lagabreytinga.     
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2.  Hvað er skattur? 

2.1. Sögulegt yfirlit 

 

Skattar í einhverri mynd hafa verið innheimtir frá örófi alda.  Konungar og lénsmenn innheimtu 

háa skatta af eigum þegna sinna, landskuld var greidd, nefskattar og tollar svo eitthvað sé nefnt.1 

Hér á landi var t.a.m.  lögtekinn eignarskattur, svonefnd tíund árið 1096.  

Tilgangur skatta er margþættur.  Þá má nota til að jafna tekjur með millifærslum milli hópa í 

þjóðfélaginu.  Þeir geta verið stjórntæki í efnahagsmálum eða haft verndartilgang t.d. er hægt að 

leggja háan skatt á meintar óhollar vörur til að draga úr kaupum á þeim t.d. sykurskattur og 

skattur á tóbak.   Skatta má flokka á ýmsa vegu t.d. í  beina skatta sem eru greiddir af 

skattskyldum aðilum t.d. tekjuskattur, útsvar og fjármagnstekjuskattur og í óbeina skatta sem eru 

ekki greiddir beint af viðkomandi skattskyldum aðilum heldur innheimtir og skilað af öðrum.  

Sem dæmi um óbeina skatta má nefna virðisaukaskatt og vörugjöld.  Aðaltilgangur skatta er að 

afla ríkinu tekna.  „Skattar eru það verð sem við greiðum fyrir að lifa í siðuðu samfélagi“ skrifaði 

Oliver Wendell Holmes, dómari við hæstarétt Bandaríkjanna á fyrri hluta síðustu aldar.2  

Búsetuform manna hefur þróast í gegnum tíðina frá því að vera frumstæð samfélög yfir í flókin 

samfélög þar sem samneysla er stór partur og samneyslan er fjármögnuð með skatti.    Hvaða 

aðferð er valin til álagningar og innheimtu skattsins veltur á pólítík en misjafnar stefnur og 

hugmyndir hafa þróast um það hvaða aðferð og hugmyndafræði skili bestum árangri til að ná 

tilgangi skatta. 

Skilgreining prófessors Jónatans Þórmundssonar á skatti er eftirfarandi:  Skattur er greiðsla, 

venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða að gjalda til hins 

opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og 

án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.“ 3  

Skattur er allajafna peningagreiðsla.  Sumir fræðimenn telja að skattur geti ekki verið í öðru 

formi en peningagreiðslu en aðrir telja að hugtakið geti einnig átt við um annars konar álögur t.d. 

                                                            
1 Indriði H Þorláksson, (2007), bls. 19. 
2 Indriði Þorláksson, (2007), bls. 13. 
3 Jónatan Þórmundsson, (1982), bls. 2. 
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var algengt áður fyrr að skattar væru ákveðnir í fríðu.  Í nútímasamhengi mætti helst líta á 

þegnskylduvinnu og herskyldu sem skatt í öðru formi en peningagreiðslur.4  Einnig mætti flokka 

sem skatt þá skyldu útgefenda til  að afhenda verk sem gefin eru út eða birt hér á landi til 

varðveislusafna sbr. lög um skylduskil til safna nr. 20/2002.        

Það er einnig einkenni á skatti að allir þeir sem falla í tiltekinn hóp, greiða sama skattinn.  M.ö.o. 

ef aðstæður allra innan hóps eru eins getur einhver úr þeim hópi ekki komist hjá því að greiða 

skattinn.  Mörg dæmi eru þó um að nafngreindir einstaklingar eða lögaðilar hafi verið 

undanþegnir skatti og var það ekki talið ganga gegn þessari meginreglu lengi vel en 

þjóðfélagshættir hafa breyst og samkeppni milli fyrirtækja hefur aukist og hefur sú þróun kallað 

á að slíkar undanþágur verði endurskoðaðar.5  Almennur efnislegur mælikvarði skatta varðar 

meginreglu um lögmæti skatta.  Þessi meginregla felst í jafnræðisreglunni í 65. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) og 72. gr. stjskr. um að eignarrétturinn sé 

friðhelgur og engan megi skylda til að láta eign sína af hendi nema almenningsþörf krefji.   

Skattar eru lagðir á samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins.  Þeir verða þó ekki lagðir á nema 

með lögum.  Ekkert sérgreint endurgjald fæst fyrir skatta þ.e. menn greiða skatta sem eru notaðir 

án þess að fyrirfram sé tiltekið til hvers þeir verði notaðir.  Þetta aðgreinir skatta frá 

þjónustugjöldum sem eru ekki skattur heldur gjald sem greitt er fyrir sérgreinda þjónustu.  

Gjaldið má aldrei vera hærra en það kostar að veita þjónustuna.  Munur á slíkum gjöldum og 

sköttum er að við innheimtu á þjónustugjaldi er einföld lagaheimild nægjanleg.  Það felur í sér að 

tilgreint er í lögum að heimilt sé að taka tiltekið gjald fyrir tiltekna þjónustu.  Skattur verður hins 

vegar aldrei lagður á nema með beinni lagaheimild. Það þýðir að í lögum verður að vera kveðið á 

um skattskyldu, skattstofn og reglur um ákvörðun skattsins.   

Í stjórnarskránni segir í 40. gr: „ Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum.“  

Þetta felur í sér lögmætisreglu skattaréttar.  Í 77. gr. stjskr.  segir: „Skattamálum skal skipað með 

lögum.  Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða 

afnema hann.“  Þetta framsalsbann var sett í stjórnarskrána með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 

en áður var algengt að skattlagningarvald væri framselt til stjórnvalda.6   Einnig var sett bann við 

                                                            
4 Gylfi Knudsen, (1994), bls. 322. 
5 Gylfi Knudsen , (1994), bls. 325.  
6 Sjá hrd. 1985:1544 um kjarnfóðurgjald. 
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íþyngjandi afturvirkni laga en 2. mgr. 77. gr. stjskr. hljóðar svo: „Enginn skattur verður lagður á 

nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.“ 

Ýmsar kenningar eru um hvernig innheimta skuli skatta.  Sem dæmi má nefna 

notkunarkenninguna sem gerir ráð fyrir að skattgreiðslur eigi að fara eftir notkun viðkomandi á 

þjónustu hins opinbera t.d. löggæslu.  Þetta getur hins vegar verið erfitt í framkvæmd þar sem 

það virðist ógerningur að greina notkun hvers einstaklings á ólíkum þjónustuþáttum og leggja á 

hann skatta samkvæmt slíkri notkun.  Í skilgreiningunni á skatti hér ofar eru skattar heldur ekki 

greiddir fyrir sérgreinda þjónustu.  Önnur kenning er  greiðslugetukenningin sem felur í sér að 

skatta eigi að innheimta eftir gjaldþoli óháð notkun á þjónustunni.  Menn bera því hærri 

skattbyrði eftir því sem tekjur eru hærri.   

 

2.2.  Þróun skattkerfa 

 

Skattkerfi sem tíðkast í hinum vestræna heimi eiga rætur sínar að rekja til kenninga Adams 

Smith sem hann setti fram í bók sinni Auðlegð þjóðanna árið 1776.  Þar kemur fram að 

skattheimta þurfi að byggja á efnahagslegum lögmálum og pólítískum viðhorfum.  Slík 

skattheimta hafi áhrif á félagslegar aðstæður og efnahagslífið í heild. Skattar að mati Smith verða 

að vera jafnir og sanngjarnir.  Þegnar sérhvers ríkis eiga þannig að greiða það sem þeir geta til 

ríkisins miðað við tekjur sínar.  Þessar hugmyndir byggja því á greiðslugetukenningunni. 

Tekjulágir greiða þar með lægri skatt en tekjuháir.  Skattarnir mega ekki ráðast af geðþótta 

heldur á skattgreiðendum að vera ljóst hvaða skatta þeir eiga að greiða og hvenær.7  Jafnræði 

hefur verið skilgreint á tvennan hátt, annars vegar lárétt jafnræði og hins vegar lóðrétt jafnræði.  Í 

láréttu jafnræði felst að þeir sem eins er ástatt um eru skattlagðir á sama hátt og greiða svipaðan 

skatt.  Með lóðréttu jafnræði er átt við að þeir sem betur eru settir greiða hærra hlutfall tekna 

sinna í skatt en þeir sem eru verr settir.  Þetta er einnig notað sem mælikvarði á sanngirni.8  Ekki 

eru allir sammála því að sanngirni krefjist stighækkandi tekjuskatts þ.e. að hátekjumenn eigi að 

greiða hærra hlutfall af tekjum sínum í skatt en lágtekjumenn.  Það liggi í hlutarins eðli að 

                                                            
7 Jóhannes Hraunfjörð Karlsson, (2000), bls. 18. 
8 Indriði Þorláksson, (2007), bls. 20. 
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jafnvel þótt allir greiði sama hlutfall af tekjum sínum í skatt hljóti þeir sem hafa hærri laun að 

greiða hærri skatt þar sem 20 % af háum tekjum sé auðvitað meira en 20% af lágum tekjum og 

það dugi til að skattheimtan teljist sanngjörn.9   

Skattkerfin mótuðust enn frekar eftir heimsstyrjaldirnar fyrri og seinni þar sem miklar skuldir 

söfnuðust upp sem þurfti að greiða í stríðslok með aukinni skattheimtu. Þetta leiddi af sér að 

tekjuskipting flestra vestrænna þjóða varð jafnari eftir stríð en verið hafði í kreppunni fyrir 

stríð.10  Upp úr þessu þróaðist svokallað heildstætt skattkerfi sem miðaði að því að allar tekjur 

einstaklinga, þ.e. atvinnutekjur, fjármagnstekjur og aðrar tekjur væru lagðar saman og 

skattlagðar þegar búið væri að draga frá persónuafslátt sem markaði skattleysismörk.11  Í tímans 

rás þróuðust ýmsar ívilnanir og frádrættir í slíkum kerfum til að koma til móts við kröfur ýmissa 

þjóðfélagshópa.  Veitt voru skattfríðindi til einstakra atvinnugreina svo sem nýsköpunarfrádráttur 

og til einstakra svæða svo sem byggðafrádráttur.  Einnig fengu fyrirtæki margvíslegar skattalegar 

undanþágur.  Almennt er talið að þessi þróun hafi víða gengið of langt.  Hún leiddi af sér þá trú 

manna í Bandaríkjunum og víða í Evrópu að fyrirtæki og hátekjufólk hefðu margar leiðir til að 

koma sér hjá greiðslu skatta.  Einnig gat slíkt kerfi orðið til þess að fjárfestar legðu peninga í 

óarðbærar fjárfestingar eingöngu til að njóta skattfríðinda á sama tíma og arðbærar fjárfestingar 

nutu ekki skattahlunninda.12   Í kjölfar þessa þróaðist nýtt afbrigði af skattkerfi  svokallað tvíþætt 

skattkerfi sem skandínavískar þjóðir leiddu útfærslu á.  Í þessu kerfi er grunnálagning á 

atvinnutekjur, fjármagnstekjur, lífeyristekjur og fyrirtækjahagnað svipuð.  Með hækkandi tekjum 

koma svo viðbótarálagsþrep á atvinnutekjur.  Þannig eru atvinnutekjur skattlagðar með hærri 

jaðarálagningu en fjármagnstekjur og fyrirtækjahagnaður.  Það veldur því að þeir sem geta flytja 

atvinnutekjur yfir í fjármagnstekjur.  Það hefur m.a. verið gert hér á landi með stofnun 

einkahlutafélaga en atvinnurekstri í slíku félagaformi hefur fjölgað mjög.  Með þessu er átt við 

að einstaklingar sem áður stunduðu atvinnurekstur í eigin nafni færi rekstur sinn í 

einkahlutafélag og greiði sér lágmarkslaun en greiði sér einnig út arð sem ber 

fjármagnstekjuskatt.  Þessari skoðun hefur verið mótmælt.  Fjármagnseigendur greiði í raun mun 

meiri skatt en sem nemur skattprósentunni.  Eigi þeir fyrirtæki greiði þeir fyrst tekjuskatt af 

hagnaði þess og svo fjármagnstekjuskatt af arði sem greiddur er út.  Fjármagnstekjuskattur er 
                                                            
9 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, (2007), bls. 217. 
10 Stefán Ólafsson, (2007), bls. 234. 
11 Stefán Ólafsson, (2007), bls. 234. 
12 Stefán Ólafsson, (2007), bls. 235. 
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20% frá áramótum 2011 sbr. 1. gr. laga nr. 164/2010  sem breyttu lögum nr. 90/2003 um 

tekjuskatt (hér eftir tsl.).   

 

2.3.  Tekjuskattur á Íslandi 

 

Lög um tekjuskatt voru fyrst sett hér á landi með lögum nr. 23/1877 sem komu til framkvæmda 

1879.  Er sagt að þetta hafi verið mestu tímamót í sögu íslenskra skattamála.13   

Tekjuskattur náði þó ekki til aðalatvinnuvega landsmanna, landbúnaðar og sjávarútvegs.  Á 

landbúnaði hvíldi ábúðarskattur og lausafjárskattur að mestu leyti en útflutningsgjald af 

sjávarafurðum og lausafjárskattur sem kom að litlu leyti í stað tekjuskatts af sjávarútvegi.  

Tekjuskattur hvíldi nær eingöngu á tekjum af verslun, iðnaði og embættum og á eignartekjum 

öðrum en húseignum.  Á slíkum eignum hvíldi hins vegar húsaskattur.  Þessir skattar til samans 

áttu að mynda samstætt skattkerfi, er hvíldi á öllum tekjum af alls konar atvinnu og eign. 

Viðurkennt var að  skattafyrirkomulag þetta hefði verið vel úr garði gert upphaflega en það væri 

orðið úrelt og ósanngjarnt.  Lausafjárhundruð og lausafjáreign væru harla ófullkominn 

mælikvarði á allar tekjur af landbúnaði, en þó góð leiðbeining til að finna tekjurnar.  Fast gjald af 

útfluttum sjávarafurðum þótti líka ófullkominn tekjuskattur í sjávarútvegi, ekki síst þar sem 

mikið af sjávaraflanum var notað í landinu sjálfu.14  

 

Með frumvarpi til laga nr. 74/1921 um tekjuskatt og eignarskatt var í stað ábúðarskatts og 

lausafjárskatts settur á tekjuskattur af öllum tekjum.  Þar með var fylgt þeirri stefnu sem lögð 

hafði verið fram af milliþinganefnd í skattamálum frá 1907.15  Tekjuskattur lögaðila fór eftir 

hlutfalli tekna af eigin fé sbr. 7. gr. laga nr. 74/1921.  Þannig greiddi félag með hlutafé að 

upphæð 500.000 krónur og 50.000 króna tekjur sama hlutfall af tekjum sínum í skatt og félag 

með 50.000 hlutafé og 5.000 króna tekjur.  Ef félög áttu ekkert hlutafé  greiddu þau sama 

tekjuskatt og menn en þó aldrei minna en 5% af skattskyldum tekjum.16 

 

                                                            
13 Jónatan Þórmundsson, (1982),  bls 42. 
14 Alþingistíðindi 1921, A-deild bls 67-68. 
15 Alþingistíðindi 1921, A-deild bls 68. 
16 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2003), bls. 459. 
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Heimild til að draga rekstrarkostnað frá tekjum var fyrst lögtekin með 11. gr. laga nr. 74/1921 en 

greinin var bein þýðing á 6. gr. dönsku tekju- og eignarskattslaganna frá 1903.17  Í greinargerð 

með frumvarpi til laganna er tekið fram að hún taki til alls rekstrarkostnaðar eða útgjalda sem 

gengið hafi til að afla teknanna.  Þar með sé einnig talið það, sem varið er til tryggingar eða 

nauðsynlegs viðhalds á arðberandi eign.  Nánari fyrirmæli um hvað mætti telja til 

rekstrarkostnaðar átti að gefa í stjórnarreglugerð.18   

 

Upphaflega mátti draga rekstrarkostnað frá öllum tekjum samkvæmt 11. gr. laga nr. 74/1921.  

Þessi heimild einskorðaðist því ekki við tekjur af atvinnurekstri.  Ýmsar breytingar voru gerðar á 

lögunum á síðustu öld sem flestar miðuðu að því að breyta skattundanþágum og persónufrádrætti 

þeirra sem ekki höfðu tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.  Einnig höfðu breytingar 

á tekjuskattstofni verið í þá átt að hvers konar fríðindi urðu að skattskyldum tekjum.  Heimild til 

að draga frá kostnað sem til varð við öflun tekna var skert mikið.  Ástæðan var einkum sú að 

með setningu laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda, þótti nauðsynlegt að einfalda 

kerfið til að auðvelda framkvæmd þeirra laga.   Nánast allar frádráttarheimildir sem almennir 

launamenn og aðrir sem ekki höfðu tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi voru 

afnumdar með lögum nr. 49/1987 sem breyttu þágildandi lögum nr. 75/1981 um tekju- og 

eignarskatt sbr. einnig lög nr. 97/1996.19  Tekjuskattur á einstaklinga varð flatur skattur þ.e. allir 

borguðu sama hlutfall.  Í stað frádráttarheimilda sem áður höfðu gilt kom persónuafsláttur en 

hann ákvarðast samkvæmt ákvæðum A-liðar 67. gr. tsl.    Barnabætur voru einnig greiddar til 

þeirra fjölskyldna sem rétt áttu á þeim.  Virðisaukaskattur kom í stað söluskatts.  Teljast þetta til 

grundvallarbreytinga á íslenska skattkerfinu.  Aðeins eitt skattþrep var í kerfinu og lágu 

jöfnunaráhrif kerfisins fyrst og fremst í því að skattleysismörk voru frekar há.   

 

Fjármagnstekjuskattur var fyrst innheimtur 1. janúar 1997 er lög um staðgreiðslu af 

fjármagnstekjum nr. 94/1996 tóku gildi.  Í byrjun árs 2010 var skattkerfinu breytt mikið og tóku 

þær breytingar gildi samkvæmt lögum nr. 128/2009.  Þar urðu skattþrep þrjú í tekjuskatti.  Í 

greinargerð með frumvarpi til laganna segir að breytingar sem hafi verið gerðar á skattkerfinu á 

löngu tímabili stöðugs hagvaxtar hafi dregið úr getu þess til að afla tekna fyrir það stig 

                                                            
17 Ásmundur G.Vilhjálmsson, 2003, bls. 197. 
18 Alþingistíðindi 1921, A-deild bls 78. 
19 Helgi V. Jónsson, (1993), bls 320. 
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almannaþjónustu sem hafi verið byggð upp á síðustu árum.  Þörf fyrir aukinn félagslegan jöfnuð 

kalli líka á að skattkerfinu sé breytt.  Þó verði að gæta þess að slík jöfnun dragi ekki úr hvata til 

vinnu sem flestra og þar með greiðslu til samfélagsins í samræmi við fjárhagslega getu.  Einnig 

verði að huga að því að hagvöxtur í framtíðinni bíði ekki skaða.  Skilvirkt og réttlátt skattkerfi 

þurfi að uppfylla að jafnræði sé í skattlagningu og að dreifing skattbyrði á þegnana sé með eins 

sanngjörnum hætti og hægt er.  Þá verði skattlagningin að hafa sem minnst áhrif á ákvarðanir 

neytenda og fjárfesta í hagkerfinu.  Stefnt sé að því að skattkerfið verði einfalt og gegnsætt. 20      

3.  Félagaréttur 

 

„Með hugtakinu félag er átt við hvers konar varanlega samvinnu einstaklinga og/eða lögaðila 

um ákveðinn tilgang, sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með einkaréttarlegum 

löggerningi, að jafnaði með gagnkvæmum samningi tveggja eða fleiri aðila.“21  

Félag er ein tegund samtaka.  Samtök geta verið félög, opinber samtök, einkaréttarleg samtök, 

þjóðréttarleg samtök eða hagsmunasamtök.  Félög eru stundum kölluð einkaréttaréttarleg samtök 

til aðgreiningar frá samtökum á sviði opinbers réttar eða þjóðaréttar.22  Félagaréttur tekur aðeins 

til félaga. 

Í félagarétti er fjallað um samvinnu manna í félögum, réttindi þeirra og skyldur.  Skoðað er 

hvernig réttarsambandi félagsmanna innbyrðis er háttað og gagnvart félaginu sjálfu.  Þá verður 

einnig að vera ljóst hvernig réttarsamband félagsins og félagsmanna er við aðra þ.e. hverjir eiga 

að taka ákvarðanir í nafni félagsins og bera ábyrgð á starfsemi þess.  Félagaréttarlegt frelsi er þó 

ekki án takmarkana og geta samningar manna um stofnun lögaðila orðið ógildir eins og á öðrum 

sviðum einkaréttar ef þeir eru haldnir annmörkum.        

Gerður er greinarmunur á því hvort samtök eru opinber eða einkaréttarleg.  Opinber samtök lúta 

sérreglum.  Öll önnur samtök eru einkaréttarleg og þar með frjáls. Menn mega stofna félög í 

                                                            
20 Greinargerð með frumvarpi til laga um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 292, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0292.html  Sótt á vefinn 5. mars 2011. 
21 Áslaug Björgvinsdóttir, (1999), bls. 12. 
22 Áslaug Björgvinsdóttir, (1999), bls. 12. 
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löglegum tilgangi og ganga í þau án sérstaks leyfis stjórnvalda.23  Þetta  frelsi er varið í 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar í 74. gr. og í 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.   Þetta er 

svokallað jákvætt félagafrelsi.  Frelsið er þó ekki algert heldur verður það að vera innan 

skynsemismarka.  Löggjafinn getur þó sett viss skilyrði sem eru innan ramma laga og þannig haft 

ýmis áhrif á starfsemi félaga.  Slík áhrif felast t.d. í umhverfismati, starfsleyfi, hollustuháttum, 

heilsuvernd, samkeppniseftirliti og lögvörðum starfsheitum svo eitthvað sé nefnt.   

Félagafrelsi er nátengt skoðana- og tjáningafrelsi.  Því hefur þróunin orðið sú að viðurkenna 

einnig neikvætt félagafrelsi en í því felst réttur til að mega standa utan við félög, þ.e. að vera ekki 

þvingaður til aðildar í félögum sem menn vilja ekki vera í.24  

Lög hafa verið sett um viss félagaform en um önnur eru ekki til nein lög.  Helgast það af því að 

félagaform eru ólík sem og tilgangur þeirra,  t.d. eru sum félög rekin í hagnaðarskyni en önnur 

ekki.  Það hefur því ekki verið þörf á að setja lög um öll form.  Þótt sérstök lög hafi ekki verið 

sett um öll félagaform geta samt gilt reglur um opinbera skráningu slíkra félagaforma.  Þau geta 

einnig þurft opinber starfsleyfi.  Þá þarf yfirleitt að liggja fyrir samningur og samþykktir félags 

og fer slíkt eftir meginreglum félagaréttar.  Þessar meginreglur geta verið mismunandi milli 

félagaforma en megingreglan um jafnræði milli félagsmanna á alltaf við.  Hún er lögfest í lögum 

nr. 2/1995 um hlutafélög (hér eftir hfl.) og lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög (hér eftir 

ehfl.).  Þar er ákvæði um minnihlutavernd sem á að tryggja það að þeir sem eiga minnihluta í 

félögum geti samt haft áhrif.  Þá á einnig meginreglan um trúnaðarskyldu alltaf við en hún gildir 

um trúnað stjórnenda og félagsmanna gagnvart félaginu og félagsmönnum.    

Með lögum nr. 2/1993, um evrópska efnahagssvæðið (EES) er einnig tekið tillit til Evrópuréttar.  

Ísland er á sameiginlegum innri markaði Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), að Sviss 

undanskildu, með Evrópusambandinu (ESB).  Þar þarf að huga að fjórfrelsinu sem gildir á þeim 

markaði en það lýtur að frjálsri för fólks, fjármagns, vöru og þjónustu.  Landbúnaðar-  og 

sjávarútvegsmál falla þó ekki þarna undir og ekki skattamál þó svo að óbeinna áhrifa gæti þar 

vegna reglna um bann við mismunun eftir þjóðerni.  Má þar nefna að hér var virðisaukaskattur 

um tíma hærri af bókum á erlendu tungumáli en það samrýmdist ekki þessum reglum og var því 

breytt eftir að dómur gekk í Hæstarétti þar sem þetta var staðfest en við meðferð málsins í héraði 

                                                            
23 Áslaug Björgvinsdóttir, (1999), bls. 17. 
24 Áslaug Björgvinsdóttir, (1999), bls. 17. 
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var leitað ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins.25    Margar tilskipanir um Evrópska 

efnahagssvæðið (EES) eru á sviði félagaréttar.  Þær lúta m.a. að samræmingu félagaforma innan 

EES.  Lögum um hlutafélög var t.a.m. breytt varðandi millilandasamruna.  Einnig eru til evrópsk 

félagaform, svokölluð SE-félög eða Evrópufélög og hafa ákvæði um þau verið innleidd í 

íslenskan rétt með lögum nr. 26/2004.  

Eins og áður segir hafa ekki verið sett lög um öll félagaform.  Helstu lög á þessu sviði eru: 

Hlutafélagalög, einkahlutafélagalög, lög um samvinnufélög,  lög um sameignarfélög nr. 50/2007 

(hér eftir sfl.), lög um Evrópufélög, lög um evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög nr. 159/1994 og 

lög um ársreikninga nr. 3/2006.  Um félagaform sem ekki hafa verið sett sérstök lög um eru oft 

ákvæði í öðrum lögum t.d. í tekjuskattslögunum, ársreikningalögum og firmalögum.  Einnig eru 

lög um önnur félagaform oft til fyllingar.   

Tekjuskattur er í eðli sínu einstaklingsskattur þar sem aðeins menn geta notað skattskyldar tekjur 

í neyslu en ekki lögaðilar.  Í félögum safnast tekjur sem síðan er úthlutað á einhvern hátt til 

þeirra sem eiga þau.  Lögaðilar ættu því í raun ekki að vera sjálfstæðir skattaðilar heldur ætti  að 

skattleggja tekjur þeirra hjá eigendum þeirra.  Þetta er þó hvergi raunin enda yrði slíkt erfitt í 

framkvæmd og oft ekki sanngjarnt t.d. ef hreinum tekjum lögaðila væri skipt milli eigenda hans 

eftir eignarhlutföllum og þær skattlagðar hjá þeim sem einstaklingum.  Hugsanlega myndi 

lögaðilinn ekki úthluta öllum hagnaði sínum og eigendurnir væru þá að greiða skatt af tekjum 

sem þeir hefðu ekki fengið greiddar og fengju kannski aldrei.  Þess vegna hefur verið litið svo á 

að lögaðilar verði að vera sjálfstæðir skattaðilar og er það í anda þeirrar hugmyndar að 

skattkerfið eigi að vera sem hlutlausast gagnvart því hvaða leið menn velja til að reka fyrirtæki 

sín.26  Lögaðilum hefur því víðast verið veitt skatthæfi. Til að öðlast skatthæfi verður lögaðili að 

uppfylla viss skilyrði.  Þessi skilyrði koma fram í lögum um viðkomandi félagaform og lúta m.a.  

að því að skráning félags sé rétt og einnig að uppgefin starfsemi sé raunveruleg starfsemi 

félagsins.  Grundvallarreglan um félagafrelsi á ekki við um skatthæfi lögaðila.  Stofnendur félags 

geta ekki ákveðið sjálfir hvort félagið skuli vera sjálfstæður skattaðili eða ekki og þeir ráða 

heldur ekki umfangi skattskyldunnar. 27  Suma starfsemi er ekki hægt að stunda nema í félagi og 

eru lögaðilar skattlagðir eins og einstaklingar til að raska ekki samkeppni milli ólíkra 

                                                            
25 Sjá hrd. 2003, bls. 2045 og  mál EFTA-dómstólsins E-1/01. 
26Ásmundur G. Vilhjálmsson,(2006), bls. 28. 
27 Ásmundur G. Vilhjálmsson,(2006), bls. 464. 
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félagaforma.28  Eins og áður segir er félagafrelsi almennt.  Menn mega m.ö.o ráða sjálfir hvaða 

félagaform þeir velja í sínum rekstri.  Skattaleg sjónarmið ráða oft slíku vali en skattlagning á 

félagaform er mismunandi.  Félagaréttarleg sjónarmið og skattaleg sjónarmið fara ekki alltaf 

saman.  Félagaréttarlega frelsið takmarkar þær kröfur sem skattalög geta gert til sjálfstæðs 

skatthæfis lögaðila.  Einu skorður sem skattalög geta sett á skatthæfi félaga eru að þau séu 

stofnuð og skráð með lögmæltum hætti.  Flokkun félaga í skattarétti er þannig að félög falla 

ýmist í flokk sem sjálfstæðir skattaðilar eða ekki.  Teljist félag til seinni flokksins verður 

skattkrafa ekki reist á hendur því heldur verður að beina henni til eigenda þess persónulega.29 

4.  Atvinnurekstur 

4.1.  Skilgreining á atvinnurekstri 

 

Atvinnurekstur getur bæði verið stundaður af fyrirtækjum og einstaklingum sem hafa með 

höndum rekstur.  Yfirleitt er þó atvinnurekstur einstaklinga kallaður sjálfstæð starfsemi til 

aðgreiningar frá starfsemi lögaðila.30  Skattlagning einstaklinga sem hafa með höndum rekstur og 

einstaklinga utan rekstrar er ólík þar sem þeim fyrrnefndu er heimilt að draga rekstrargjöld frá 

rekstrartekjum áður en skattur er reiknaður en einstaklingar utan rekstrar hafa mjög takmarkaðar 

frádráttarheimildir og eru þær allar taldar upp í 30. gr. tsl.  Þar kemur fram að frádráttur á móti 

ökutækjastyrk og dagpeningum og hliðstæðum greiðslum frá atvinnurekenda vegna ferða- og 

dvalarkostnaður sé heimill sé hann í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra.  Einnig launatekjur 

starfsmanna alþjóðastofnana eða ríkjasamtaka enda sé kveðið á um skattfrelsið í samningum sem 

Ísland er aðili að.  Þá má draga frá tekjur samkvæmt. 4. tölul. A-liðar 7. gr. tsl. sem eru 

skattfrjálsar samkvæmt sérlögum eða vinninga í happdrættum sem fengið hafa leyfi 

innanríkisráðuneytisins.  Að lokum er heimild til að draga 4% af iðgjaldsstofni til öflunar 

lífeyrisréttinda og önnur 4% greiði menn í viðbótarlífeyrissparnað.   

Engin sérstök skilgreining er á atvinnurekstri í skattalöggjöfinni. Þó er eftirfarandi regla sett fram 

í 2. mgr. 30. gr. tsl. en þar segir: „ Útleiga manns á íbúðarhúsnæði telst ekki til atvinnurekstrar 

                                                            
28 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2006), bls.28. 
29 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2006), bls. 30. 
30 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2003), bls. 22. 
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eða sjálfstæðrar starfsemi í þessu sambandi nema því aðeins að heildarfyrningargrunnur slíks 

húsnæðis í eigu hans í árslok nemi 27.000.000 kr. eða meira ef um einstakling er að ræða, en 

54.000.000 kr. ef hjón, sbr. 62. gr., eiga í hlut.“ 

Í 5. mgr. 5. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt eru lögmæltar reglur varðandi skráningu 

virðisaukaskattsskyldra aðila.  Þar segir: „Eigi skal skrá aðila samkvæmt þessari grein ef 

samanlagðar tekjur hans af sölu skattskyldrar vöru og þjónustu eru að jafnaði lægri en 

kostnaður við aðföng sem keypt eru með virðisaukaskatti til starfseminnar, þar með talið vegna 

kaupa varanlegra rekstrarfjármuna. Þó á aðili rétt á skráningu ef hann sýnir fram á að kaup á 

fjárfestingarvörum standa í beinu sambandi við sölu á skattskyldri vöru eða þjónustu í 

atvinnuskyni á síðari rekstrartímabilum.“ 

Í samkeppnislögum nr. 44/2005 eru orðskýringar í 4. gr.og segir þar í 1. tölul.: „Atvinnurekstur 

er hvers konar atvinnustarfsemi, óháð formi eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru, þjónustu 

eða réttinda sem verslað eða sýslað er með gegn endurgjaldi. 

Til að meta hvort tiltekin starfsemi falli undir atvinnurekstur hefur verið litið til þess að um 

sjálfstæða starfsemi sé að ræða sem stunduð sé með reglubundnum hætti og í nokkru umfangi í 

ekki mjög skamman tíma í þeim efnahagslega tilgangi að hagnast.31  Í úrskurði yfirskattanefndar  

nr. 94/1998 var deilt um það hvort telja bæri hrossabúskap kærenda til atvinnurekstrar þeirra, 

eins og kærendur héldu fram, eða hvort líta bæri svo á að um tómstundastarfsemi væri að ræða, 

en því héldu skattstjóri og ríkisskattstjóri fram.  Segir í úrskurðinum: „Við ákvörðun þess hvort 

um atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er að ræða hefur í úrskurðarframkvæmd einkum 

verið horft til þess hvort um sjálfstæða starfsemi er að ræða sem rekin er reglubundið og í 

nokkru umfangi í þeim efnahagslega tilgangi að skila hagnaði.“ 

Starfsemi verður því að fullnægja þremur skilyrðum til að teljast atvinnurekstur.  Hún verður í 

fyrsta lagi að vera sjálfstæð.  Í öðru lagi þarf hún að vera stunduð reglulega, í vissu umfangi í 

ekki of stuttan tíma.  Í þriðja verður að vera hagnaðartilgangur með starfseminni.   

Yfirleitt er skilyrðinu um sjálfstæði starfsemi fullnægt ef henni er sinnt af lögaðila.  Sé um 

einstakling að ræða þarf hann að ráða vinnu sinni sjálfur og vera óháður öðrum.  Það ræðst af 

mörgum þáttum t.d. af  því hvort hann ráði vinnutíma sínum sjálfur, hvernig hann vinnur verkið, 
                                                            
31 Ásmundur G. Vilhjálmsson (2003), bls 24. 
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hver á tæki og tól sem þarf að nota við vinnuna og hvar vinnan er unnin.  Feli atvinnureksturinn í 

sér rekstur fastrar starfsstöðvar svo sem skrifstofu, verslunar eða verkstæðis eða einstaklingurinn 

hafi aðstoðarmenn sem hann ber húsbóndaábyrgð á er það vísbending að um sjálfstæðan 

atvinnurekstur sé að ræða.32   Allir þættirnir eru skoðaðir heildstætt og það metið hvort um 

sjálfstæða starfsemi er að ræða eða ekki.  Eyðublaði RSK 10.31, könnun á starfssambandi, vegna 

tilkynningar til virðisaukaskattskrár og/eða til launagreiðendaskrár staðgreiðslu,33 er ætlað að 

auðvelda mat á því hvort starfsemi teljist sjálfstæð eða ekki, þ.e. hvort sá sem sækir um 

virðisaukaskattsnúmer er verktaki eða venjulegur launþegi.     

Til að meta hvort starfsemi er stunduð með reglubundnum hætti er litið til fjölda viðskipta og 

tímans á milli þeirra.  Umfangið er hægt að meta eftir tekjum og gjöldum og eignum og skuldum 

í rekstrinum og fjölda starfsmanna.  Einnig er litið til þess hvort starfsemin er auglýst og hvers 

konar eignir eru notaðar í rekstrinum t.d. hvort starfsemin fari fram í íbúðarhúsnæði eða 

atvinnuhúsnæði. Starfsemin má heldur ekki vara í of stuttan tíma en vægi tímans minnkar þó eftir 

því sem umfangið er meira.  Það getur líka verið að starfsemi liggi niðri í ákveðinn tíma en samt 

sé ekki litið svo á að henni hafi verið hætt.  Í úrskurði yskn. nr. 54/2008 var kærandi hlutafélag 

sem stundaði hvalveiðar í atvinnuskyni og síðar í vísindaskyni til ársins 1989 er þessar veiðar 

lögðust af við strendur landsins.  Deilt var um gjaldfærðan kostnað og innskatt vegna viðhalds 

eigna sem tengdust hvalveiðum, m.a. hvalveiðiskipa og búnaðar til hvalveiða fyrir rekstrarárin 

2000 – 2004.  Skattstjóri hafnaði þessari gjaldfærslu þar sem ekki væri um að ræða kostnað sem 

tengdist atvinnurekstri kæranda.  Yfirskattanefnd féllst hins vegar á að kostnaðurinn tengdist 

atvinnurekstri.  Kærandi hefði ekki hætt atvinnurekstri í venjulegum skilningi heldur vegna 

atvika sem voru kæranda og hans rekstri óviðkomandi.  Kærandi hefði haft réttmæta ástæðu til 

að ætla að hvalveiðar yrðu leyfðar á ný innan skamms og því haft hag af því að viðhalda eignum 

sem nota ætti við veiðarnar.   

Í hrd. 1999:158 voru málavextir þeir að H og Þ stofnuðu sameignarfélagið P.  Félagið skyldi eiga 

allt hlutafé í tilteknum hlutafélögum sem voru í eigu H og Þ og vera rekið sem sjálfstæður 

skattaðili.  P var talið uppfylla að formi til skilyrði til þess að teljast sjálfstæður skattaðili 

samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 75/1981 um tekju- og eignarskatt. Skilyrði fyrir 

                                                            
32 Ásmundur Vilhjálmsson (2003), bls 24. 
33 Ríkisskattstjóri. RSK 10.31.  
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sjálfstæðri skattskyldu sameignarfélags var hins vegar að félag hefði atvinnurekstur með höndum 

en það átti ekki við P og voru tekjur félagsins því skattlagðar hjá H og Þ.   

Síðasta skilyrðið er að tilgangurinn með starfseminni sé að hún skili hagnaði. Sé svo ekki verður 

hún ekki talin atvinnustarfsemi.  Það er því ekki rekstrarniðurstaðan sjálf sem ræður úrslitum í 

þeim efnum heldur tilgangur starfseminnar.  Rekstur getur verið með tapi þó svo að stofnað hafi 

verið til hans með það í huga að hagnast.  Það er t.a.m. ekki skilyrði að sá sem reksturinn stundar 

geti framfleytt sér með tekjum af honum til að hann teljist atvinnurekstur þar sem aðilinn getur 

haft aðrar tekjur meðfram umræddri starfsemi.  Ef rekstur er hins vegar með tapi ár eftir ár getur 

það þó bent til þess að tilgangurinn sé ekki að hagnast heldur persónulegur og gæti slík starfsemi 

talist til tómstundastarfsemi.  Þetta er matsatriði hverju sinni eins og fram kemur í mörgum 

dómum og úrskurðum yfirskattanefndar.  Sá sem heldur því fram að um atvinnurekstur sé að 

ræða verður að sýna fram á það.  Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 94/1998 var kröfum kærenda 

um að hrossarækt þeirra teldist atvinnurekstur hafnað að virtu takmörkuðu umfangi hennar og 

með hliðsjón af úrskurðarframkvæmd. Jafnframt var litið til þess að kærendur höfðu ekki gert 

skýra grein fyrir því með hvaða hætti umrædd starfsemi kæmi til með að verða til tekjuöflunar og 

taldi yfirskattanefnd að fallast yrði á þá niðurstöðu skattstjóra að hrossahald kærenda gæti ekki 

talist til atvinnurekstrar.  Í úrskurði yfirskattanefndar nr. 337/2006 hafði kærandi með höndum 

sjálfstæða starfsemi á árunum 1996-1999. Ágreiningur var um það hvort ljósmyndaþjónusta 

kæranda á sama tímabili gæti talist til atvinnurekstrar í skattalegu tilliti og þannig hluti 

sjálfstæðrar starfsemi kæranda umrædd ár. Yfirskattanefnd gerði í úrskurði sínum grein fyrir 

þeim vanda sem einatt væri við að glíma þegar ákvarða þyrfti hvort um atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi væri að ræða, m.a. þegar reyndi á mörk slíkrar starfsemi og 

tómstundastarfsemi.  Fram kom að kærandi hefði haft óverulegar tekjur af ljósmyndaþjónustu á 

því tímabili sem málið varðaði og að gjöld af starfseminni hefðu numið umtalsvert hærri 

fjárhæðum.  Þá væri starfsemin þess eðlis að það bæri undir kæranda að gera skilmerkilega grein 

fyrir rekstraráformum til þess að með starfsemina yrði farið í skattskilum sem atvinnurekstur. 

Samkvæmt þessu og að virtu takmörkuðu umfangi starfseminnar var fallist á með ríkisskattstjóra 

að starfsemin gæti ekki talist til atvinnurekstrar í skattalegu tilliti. 

Á þessu sést að það getur verið erfitt að meta hvort tiltekin starfsemi er atvinnustarfsemi eða 

tómstundastarfsemi en slíka starfsemi innir maður af hendi einkum í frítíma sínum í eigin 
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persónulega þágu.  Slík starfsemi hefur yfirleitt ekki efnahagslegan tilgang og hafi sá sem hana 

stundar tekjur af henni eru það aukatekjur en aðaltekna aflar hann á annan hátt.  Þessi starfsemi 

skilar sjaldnast hagnaði enda ekki tilgangurinn með henni.  Mest reynir á slíka afmörkun á 

vissum sviðum t.d. í listastarfsemi, landbúnaði svo sem hrossarækt, sölu á notuðum bílum, 

ritstörf o.fl.  Í úrskurði yskn. nr. 94/1998 segir: „Ljóst er að það kann iðulega að reynast 

vandasamt að ákvarða hvort um atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er að ræða þegar reynir 

á mörk slíkrar starfsemi og tómstundastarfsemi, þ.e. starfsemi sem ekki er rekin í beinu 

tekjuöflunarskyni heldur fyrst og fremst til að fullnægja persónulegum þörfum skattaðila. Í þessu 

sambandi ber og að hafa í huga að sum starfsemi, þ. á m. hrossahald, er þess eðlis að hún kann 

að vera almennt stunduð sem tómstundastarfsemi, enda þótt í einstökum tilvikum geti verið um 

atvinnurekstur að ræða.“  

Sala manna á lausafjármunum telst almennt ekki til atvinnurekstrar og er ekki skattskyld sbr. 2. 

mgr. 16. gr. tsl.  Samkvæmt 21. gr. tsl. telst söluhagnaður til skattskyldra tekna á söluári falli 

þessi eignasala undir atvinnurekstur eða eignanna hafi verið aflað í þeim tilgangi að selja þær 

með hagnaði.  Mörkin geta verið óljós en það skiptir þó miklu máli að þetta sé skilgreint þar sem 

skattlagning er mismunandi eftir því hvort tekjur eru skattlagðar sem atvinnurekstrartekjur eða 

ekki.   

 

4.2.  Skilgreining á rekstrarkostnaði 

 

Í 7. gr. tsl.  kemur fram sú meginregla að allar tekjur þeirra sem skattskyldir eru hér á landi, séu 

skattskyldar samkvæmt lögunum, nema þær séu sérstaklega undanskildar.  Þar segir í 1. mgr. :  

„Skattskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar greinir, hvers 

konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verði til peningaverðs og 

skiptir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru. “   

A-liður 7. gr. tsl. tekur til endurgjalds fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu en B-liður til 

atvinnurekstrartekna og hljóðar hann svo: „Allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, 

þar með talið endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir, 
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atvinnurekstrarstyrkir, rekstrarstöðvunarbætur og hvers konar tekjur sem upp eru taldar í öðrum 

liðum þessarar greinar og tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.“   

Á sama hátt og skattskylda tekna verður að byggjast á lögum, verður frádráttur frá þeim tekjum 

til ákvörðunar tekjuskattsstofns að byggjast á lögum.34 

Í 1. mgr. 31. gr. tsl. er meginheimild fyrirtækja og einstaklinga með rekstur að draga 

rekstrarkostnað frá tekjum.  Þar stendur: „ Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa 

af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi eða eru tengdar slíkum rekstri má draga:  

1. Rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, tryggja þær og 

halda þeim við, þar á meðal iðgjöld til öflunar lífeyrisréttinda starfsmanna í lífeyrissjóði sem 

starfa á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, vexti af 

skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum 

þessum, og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera í rekstrinum. 

Ef eigi hefur verið fullnægt skyldu til að afhenda ríkisskattstjóra upplýsingar um launagreiðslur 

og/eða verktakasamninga vegna vinnu, sbr. 92. gr., að aðgættum ákvæðum 96. gr., er 

ríkisskattstjóra heimilt að synja um frádrátt vegna þeirra greiðslna eða hlunninda. 

Til rekstrarkostnaðar telst enn fremur það endurgjald sem manni ber að reikna sér fyrir hvers 

konar vinnu, starf eða þjónustu sem telja ber til tekna skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. Eigi 

skiptir máli hvort endurgjaldið hefur verið greitt. Hafi það verið greitt skiptir heldur ekki máli 

hvort það hefur verið greitt í reiðufé, fært á einkareikning, greitt í fríðu eða í hlunnindum eða 

með vinnuskiptum.” 

Rekstrarkostnaður er samkvæmt lögunum gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla tekna, 

tryggja þær og halda þeim við.  Samkvæmt þessu verður rekstrarkostnaður að tengjast tekjunum 

og einkaútgjöld eru þar af leiðandi ekki frádráttarbær.  Það er einmitt oft vandinn að aðgreina 

slíkan kostnað frá rekstrarkostnaði og mörkin geta verið mjög óljós enda tilhneiging að færa 

einkaneyslu sem rekstrarkostnað.  Það getur líka verið að kostnaður hjá einum einstaklingi falli 

undir rekstrarkostnað en ekki hjá öðrum allt eftir því hvaða starfsemi hann stundar.  Nánar er 

kveðið á um þennan frádrátt í reglugerð  nr. 483/1994, um frádrátt frá tekjum af atvinnustarfsemi 

eða sjálfstæðri starfsemi.  Einnig gefur ríkisskattstjóri út skattmat á hverju ári sbr. 118. gr. tsl. þar 

                                                            
34 Helgi V. Jónsson, (1993), bls. 321. 
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sem tiltekið er hvernig reikna skuli hlunnindi til tekna.35  Þar kemur fram í kafla 2 um sérstakt 

tekjumat að öll hlunnindi og fríðindi sem starfsmanni séu látin í té til einkaþarfa eigi að leggja að 

jöfnu við laun og telja til tekna á markaðsverði eða gangverði.  Fjárhæðin miðast því við það sem 

launþeginn hefði þurft að leggja út fyrir nema um hlunnindi sé að ræða sem sérstakt mat gildi um 

sem tiltekið sé í skattmatinu.  Vísbendingar um hvað sé leyfilegt og hvað ekki má finna í 

úrskurðum yfiskattanefndar.   

Kaup á fatnaði eru oft ágreiningsefni og almennt talin til einkakostnaðar.    Menn vilja draga 

slíkan kostnað frá á þeim grundvelli að umræddur fatnaður nýtist þeim ekki nema við vinnu.  Í 

fljótu bragði myndi maður ætla að vinnuföt væru frádráttarbær enda sjaldgæft að hitta lækni í 

veislu í sloppnum sínum, trésmið í smíðavesti eða leikara með marglita hárkollu.   Hins vegar 

gæti hljóðfæraleikari notað smóking víðar en á tónleikum og jarðfræðingur gönguskó.  Það er því 

síður en svo auðvelt að greina á milli hvað falli undir rekstrarkostnað og hvað ekki og virðist 

yfirskattanefnd hafna öllum frádrætti er varðar föt nema um öryggis- eða hlífðarfatnað sé að 

ræða.  Í kafla 2.2 í skattmati kemur fram að fatnað sem látinn sé starfsmanni í té skuli telja til 

tekna á kostnaðarverði.  Þetta á þó ekki við um einkennisfatnað sem starfsmönnum er ætlað að 

nota við störf sín eða fatnað sem merktur er vinnuveitanda.  Ekki á heldur að reikna 

starfsmönnum hlunnindi vegna nauðsynlegs hlífðar- eða öryggisfatnaðar.  Í úrskurði yskn. nr. 

914/1993 voru kaup píanóleikara á smóking ekki talinn rekstrarkostnaður.  Í úrskurði yskn. nr. 

685/1993 voru vinnuföt, snyrting og hárgreiðsla ekki talinn rekstrarkostnaður hjá 

atvinnusöngkonu.  Í úrskurði yskn. nr. 588/1993 voru fatakaup veðurfræðings sem kom fram í 

sjónvarpi ekki talinn rekstrarkostnaður.  Í úrskurði yskn. nr. 92/1992 voru vinnuföt trésmiðs ekki 

talinn rekstrarkostnaður.  Í úrskurði ríkiskattanefndar 573/1992 var sjúkraþjálfara synjað um 

frádrátt vegna vinnusloppa þar sem ósannað þótti að kostnaður vegna þeirra tengdist tekjuöflun.  

Sé hins vegar um hlífðar- eða öryggisfatnað að ræða er frádráttur heimill.  Í úrskurði yskn. 

475/2001 var bónda heimilt að draga frá tekjum fern stígvél, samfestinga og svuntur til nota í 

fjósi en ekki kaup á almennum regnfötum.  Einnig voru kaup á öryggishjálmi og öryggisskóm 

talin rekstrarkostnaður sbr. úrskurð ríkiskattanefndar  nr. 913/1991.   

Frádráttur er háður því að skilyrðum 2. mgr. 1. tölul. 31. gr. tsl. sé fullnægt en þar er kveðið á um 

að ríkisskattstjóra séu afhentar upplýsingar um launagreiðslur.  Í úrskurði yskn. 594/1998 var 

                                                            
35 Stjórnartíðindi (2010). Reglur um skattmat vegna tekna manna árið 2011.  
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gjaldfærslu ferðaskrifstofu á fatnaði fyrir starfsmenn synjað þar sem fatnaðurinn hafði ekki verið 

gefinn upp sem launahlunnindi á starfsmennina.   

Vandinn við að greina einkaútgjöld og rekstrarútgjöld tengist fleiri sviðum svo sem ferðalögum, 

námskostnaði, húsnæðiskostnaði, símakostnaði og bifreiðakostnaði svo eitthvað sé nefnt.  

Stundum er heimill frádráttur að hluta t.d. símakostnaður eða húsnæðiskostnaður fari 

atvinnustarfsemi að einhverju leyti fram í íbúðarhúsnæði viðkomandi. Í úrskurði yskn. nr. 

317/2007 var internettenging á heimili kæranda sem var læknir talin til persónulegra útgjalda en 

hluti farsímanotkunar heimiluð þar starfsemi læknisins hefði fylgt nokkur símakostnaður.  Kaup 

á öryggisþjónustu á heimili læknisins taldist til persónulegra útgjalda svo og þátttaka maka í ferð 

á læknaráðstefnu erlendis.  

Stundum er litið svo á að kostnaður sé eingöngu persónulegur t.d. við nám.  Hefur stundum verið 

litið til þess að lengra nám sem veitir réttindi sé persónulegur kostnaður en ýmis námskeið geti 

verið frádráttarbær séu þau tengd atvinnu manna.  Kostnaði við tungumálanámskeið hefur verið 

hafnað á þeim forsendum að slík þekking nýttist manni víðar en við vinnu.   

Hér hafa verið tekin nokkur dæmi um hvað hefur verið talið til rekstrarkostnaðar og hvað ekki.  

Augljóslega verður slík upptalning aldrei tæmandi en nokkurs konar lína í þessum efnum kemur 

fram í úrskurðum yfirskattanefndar.   

Í 50. gr. tsl. er talið upp hvað ekki telst til rekstrarkostnaðar.  Er þar t.d. um að ræða gjafir þó 

ekki tækisfærisgjafir.  Tækifærisgjafir eru samkvæmt þessari grein gjafir sem verðmæti er ekki 

meira en almennt gerist um slíkar gjafir.  Enn er hér svigrúm til mats.  Það getur verið að menn 

séu ekki sammála um hvað sé eðlilegt verðmæti gjafa.  Sumir eru vanir að gefa mjög dýrar gjafir 

en aðrir ekki.  Á þessu sést að hugtök eins og verðmæti almennt eru afstæð og betra væri að 

einhver vísbending væri gefin um hvaða upphæðir væri ræða.  Það er væntanlega ekki ætlun 

löggjafans að hver og einn meti þetta út frá sínum ólíku aðstæðum heldur er eitthvað bil haft í 

huga.  Best væri að það kæmi fram til að taka af allan vafa.  Það myndi auðvelda öllum sem 

koma að því að ákveða hvað telst til rekstrarkostnaðar og hvað ekki.  Í 6. mgr. 3. gr. reglugerðar. 

nr. 483/1994 kemur fram að til rekstrarkostnaðar teljist kostnaður við árshátíð, jólagleði og 

sambærilegar samkomur svo og starfsmannaferðir, enda séu samkomur þessar og ferðir fyrir 

starfsfólk almennt og kostnaður hæfilegur miðað við einstök tilefni og heildstætt á rekstrarárinu.  
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Í kafla 2.1 í skattmati er miðað við að þessi kostnaður sé ekki meiri en kr. 100.000 á hvern 

starfsmann.  Sé upphæðin umfram það skal telja það starfsmanni til tekna.  Þegar upphæð er 

tiltekin auðveldar það öllum sem fara eiga eftir tilteknum lagagreinum, bæði rekstaraðilum og 

eftirlitsaðilum.  Það ætti því að skýra þau ákvæði þar sem það er hægt.  

Það er ekki skilyrði frádráttarbærni að um nauðsynleg gjöld sé að ræða eða að þau séu venjuleg 

eða eðlilegur liður í tekjuöflun fyrirtækis.  Það er m.ö.o. nægilegt að umrædd gjöld hafi haft þann 

tilgang að afla tekna.  Má sem dæmi um slíkt nefna fyrirtæki sem greiðir hærri laun en annað 

fyrirtæki í sambærilegri starfsemi eða á eða leigir húsnæði sem er miklu stærra eða íburðarmeira 

en þörf er á.  Í slíkum tilvikum er almennt ekki hægt að skerða frádráttarheimildir á 

rekstrarkostnaði.  Hins vegar er hugsanlegt að slík gjaldfærsla gæti að einhverju leyti talist til 

persónulegra útgjalda.  Stundum fara ákvæði skattalaga ekki saman við ákvæði annarra laga. 

Samkvæmt lögum nr. 145/1994 um bókhald og góða reikningsskilavenju ber fyrirtækjum að 

sýna sem gleggsta mynd af rekstrinum.  Þar getur fallið undir að sýna gjöld sem ekki teljast til 

rekstrarkostnaðar í skilningi skattalaga.  Er það t.d. algengt með fyrningar að þær séu gjaldfærðar 

á annan hátt en skattalög leyfa enda sýni það réttari mynd af rekstrinum.  Slík gjaldfærsla er þá 

leiðrétt í skattframtali félagsins til samræmis við ákvæði skattalaga. 

Sönnunarbyrði fyrir heimild til frádráttar gjalda hvílir á þeim sem hyggst nýta sér hana.   

Algengast er að slík sönnun fáist með framlagningu reikninga.  Séu þeir ekki fyrir hendi gæti 

frádrætti verið hafnað jafnvel þó svo að óumdeilt sé að hann falli undir 31. gr.  Byggist það á 8. 

gr. bókhaldslaga þar sem segir í 1. mgr. að sérhver færsla í bókhaldi skuli byggð á áreiðanlegum 

og fullnægjandi gögnum sem rekja megi til viðskiptanna. Ytri sem innri gögn skuli fela í sér 

upplýsingar sem nægi til réttmætrar skráningar í bókhaldið.  Í 96. gr. tsl. er kveðið á um það 

framteljandi skuli leggja fram gögn, þar með talin bókhald og bókhaldsgögn, fari ríkisskattstjóri 

fram á það.36   

Það verður einnig að gera greinarmun á rekstrarkostnaði og fjárfestingum.  Rekstrarkostnaður er 

eins og áður sagði þau gjöld sem falla til innan ársins við að afla tekna.  Þetta eru því útgjöld sem 

eyðast á rekstrartímabilinu og mynda ekki eign sem til er í lok þess.37  Ef gjöld falla ekki undir 

þennan flokk er um fjárfestingarútgjöld að ræða sem eignfærð eru í rekstrinum.  Vafi getur leikið 
                                                            
36 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2003), bls. 211. 
37 Helgi V. Jónsson, (1993). bls.337. 
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á í hvorn flokkinn útgjöld falla.  Í 39. gr. tsl. er heimild til að gjaldfæra eignir eða 

eignasamstæður að fullu á kaupári ef kostnaðarverð þeirra er undir 250.000 kr.   

Eins og hér hefur verið rakið getur reynst erfitt að greina einkaútgjöld frá rekstrarútgjöldum hjá 

einstaklingum í rekstri.  Þetta á raunar einnig við þótt viðkomandi einstaklingur stofni félag um 

rekstur sinn.  Í raun breytist ekkert nema formið.  Þó eru  frádráttarheimildir ekki alveg þær sömu 

hjá einstaklingum í rekstri og hjá starfsmönnum lögaðila.  Einstaklingar í atvinnurekstri mega 

ekki greiða sér dagpeninga samkvæmt þeim reglum sem settar eru fram í skattmati.  Frádráttur 

þeirra verður að byggjast á framlögðum reikningum vegna ferða.  Samkvæmt c-lið 6. gr. 

reglugerðar nr. 483/1984 mega þeir þó í stað kostnaðar samkvæmt reikningi draga frá fasta 

fjárhæð vegna ferðakostnaðar erlendis, annars en gisti- og fæðiskostnaðar, samkvæmt 

matsreglum ríkisskattstjóra.  Einstaklingur í rekstri gæti hins vegar greitt starfsmönnum sínum 

dagpeninga eftir almennum reglum.38  Einstaklingar í rekstri geta almennt ekki eignfært 

fólksbifreiðar ef þeir hafa af þeim einkaafnot.  Í skýringum á bakhlið eyðublaðs RSK 4.03, 

rekstraryfirliti fólksbifreiðar,39 kemur fram að á eyðublaðið skuli færa rekstrarkostnað 

fólksbifreiða sem eigi er heimilt að fyrna, þar eð fólksbifreiðin teljist ekki vera 

atvinnurekstrartæki manns þó hún sé að hluta notuð við atvinurekstur hans.  Sé bifreiðin sem 

annars væri óheimilt að fyrna eingöngu notuð við atvinnurekstur t.d. við flutninga á 

starfsmönnum og vinnuáhöldum má fyrna slíka bifreið enda sé ekki um einkaafnot eiganda að 

ræða.  Einstaklingar í rekstri hafa ekki heimild til að draga fenginn arð frá tekjum í rekstri sínum.  

Það reynir þó sjaldan á það þar sem fátítt er að hlutabréf séu færð til eignar í rekstri einstaklings. 

Að öðru leyti gilda sömu frádráttarheimildir um einstaklinga í rekstri og önnur félagaform.    

Það hefur verið á það bent að það sé alltaf tilhneiging til að færa einkakostnað sem 

rekstrarkostnað.  Sú tilhneiging eykst ekki endilega við það að menn breyti einstaklingsrekstri í 

einkahlutafélag heldur verður skatteftirlit hugsanlega erfiðara. Engu að síður þótti það 

sanngirnismál að einstaklingar gætu fært rekstur sinn yfir í einkahlutafélag án þess að það hefði 

skattalegar afleiðingar.  Verður sú þróun rakin í kafla  6.1 og hvaða rök lágu þar að baki.   

                                                            
38 Jón Ásgeir Tryggvason, (2000), bls.5. 
39 Ríkisskattstjóri (2011). RSK 4.03. 
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Að lokum má nefna að álagning einstaklinga og lögaðila fer ekki fram á sama tíma.  Lagt er á 

einstaklinga í byrjun ágúst á hverju ári en á lögaðila í byrjun nóvember.  Þetta getur valdið 

vissum vandkvæðum við yfirferð framtala þegar einhverjir liðir á framtali einstaklings byggja á 

upplýsingum af framtali lögaðila.   

 

5.  Skattlagning atvinnurekstrar 

5.1.  Einstaklingur í rekstri 

 

Atvinnurekstur sem maður stundar einn og sér eða með maka sínum og/eða börnum er kallaður 

einstaklingsrekstur.  Þetta er einfaldasta form atvinnurekstrar.  Menn þurfa ekki að leggja fram 

hlutafé í upphafi rekstrar.  Því velja margir sér þetta form einkum ef reksturinn er smár í sniðum 

en það er þó ekki skilyrði.  Mönnum er heimilt að hafa rekstur á eigin kennitölu þótt umfang 

hans sé mikið.  Það eru þó ýmsir ókostir við einstaklingsrekstur.  Einstaklingurinn ber 

persónulega ábyrgð á rekstrinum með öllum eignum sínum.  Sé rekstraraðili giftur ber maki 

einnig ábyrgð á sköttum, þ.e. öðrum en vörslusköttum sbr. 116. gr. tsl.  Engin heildstæð lög hafa 

verið sett um slíkan rekstur en víða í löggjöfinni er minnst á hann t.d. í tekjuskattslögunum.    

Skattlagning einstaklinga í rekstri er frábrugðin skattlagningu einstaklinga utan rekstrar.  Um 

tekjuskattstofn er fjallað í V. kafla tsl.  Þar kemur fram að skattstofn manna sem ekki stunda 

atvinnurekstur er tekjur samkvæmt II. kafla laganna að teknu tilliti til frádráttar sem heimilaður 

er samkvæmt. 30. gr. sbr. 1. tölul. 1. mgr. 61. gr.  Þessir frádráttarliðir eru einkum útgjöld á móti 

ökutækjastyrk og á móti greiddum dagpeningum sem eru í samræmi við matsreglur 

fjármálaráðherra og iðgjöld í lífeyrissjóð.  Frá fjármagnstekjum samkvæmt C-lið 7. gr. er aðeins 

heimilt að draga greidda leigu frá fenginni leigu og sölutap á móti söluhagnaði samskonar eigna 

sbr. 24. gr. tsl.   

Skattstofn manna sem hafa með höndum atvinnurekstur er annars vegar tekjur samkvæmt II. 

kafla tsl. sem ekki tengjast atvinnurekstri að frádregnum liðum skv. 30. gr. sbr. a-liður 3. tölul. 1. 

mgr. 61. gr.  Hins vegar eru það tekjur samkvæmt II. kafla tsl. sem tengdar eru atvinnurekstri að 

teknu tilliti til þess frádráttar sem heimilaður er samkvæmt 31. gr. sbr. b-liður 3. tölul. 1. mgr. 61. 
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gr.  Þetta eru miklu víðtækari frádráttarheimildir en í 30. gr. og taka til rekstrarkostnaðar en hann 

er skilgreindur nánar í kafla 4.2 hér framar.  Atvinnurekstrartekjur og tekjur utan atvinnurekstrar 

eru lagðar saman og mynda tekjuskattstofn einstaklings í rekstri.  Sé tap á atvinnurekstri telst 

skattstofn einungis tekjur samkvæmt A-lið 7. gr. tsl., þ.e. tekjur sem ekki tengjast atvinnurekstri.  

Slíkt tap má aldrei draga frá tekjum sem ekki tengjast atvinnurekstri, sbr. 3. mgr. b-liðar 61.gr. en 

það má yfirfæra samkvæmt 8. tölul. 31. gr. tsl. og svo draga það frá hagnaði sem kann að 

myndast síðar í rekstrinum.  Þó er ekki heimilt að nýta slíkt tap verði veruleg breyting á 

rekstrinum.  Ef t.d. maður rekur söluturn með miklu tapi, ákveður að hætta því og snúa sér að 

ræktun kryddjurta, gæti hann væntanlega ekki notað tapið af rekstri söluturnsins í síðarnefnda 

rekstrinum.  

Skattskyldar tekjur eru tilgreindar í 7. gr. tsl.  Í A-lið eru tekjur sem falla undir launatekjur, B-

liður tekur til atvinnurekstrartekna og C-liður til fjármagnstekna.  Af tekjum í A- og B-lið er 

greiddur tekjuskattur en af tekjum samkvæmt C-lið er greiddur fjármagnstekjuskattur sem nú er 

20% sbr. 3. mgr. 66.gr. tsl.  Hjá þeim sem teljast launþegar heldur launagreiðandi eftir 

staðgreiðslu af launum sem falla undir A-lið 7. gr. tsl. og skilar henni til ríkissjóðs.  Einstaklingar 

sem stunda rekstur reikna sér endurgjald í rekstrinum og skila staðgreiðslu af því til ríkissjóðs.  

Við ákvörðun reiknaðs endurgjalds ber þeim að fara eftir viðmiðum ríkisskattstjóra en nánar 

verður vikið að reglum sem um þau gilda í kafla 5.1.1.  Tekjur launþega sem falla undir C-lið 7. 

gr. tsl., þ.e. fjármagnstekjur eru skattlagðar með fjármagnstekjuskatti.  Þarna undir falla t.d. 

vaxtatekjur, fenginn arður og söluhagnaður húseigna eða hlutabréfa.  Vaxtatekjur og 

söluhagnaður eigna sem tilheyra rekstri einstaklinga teljast til atvinnurekstrartekna samkvæmt B-

lið 7. gr. tsl. og er greiddur af þeim tekjuskattur en ekki fjármagnstekjuskattur.    

Í 66. gr. tsl. er skattstigi manna tilgreindur.  Þessi grein tók miklum breytingum með lögum nr. 

128/2009 er horfið var frá eins þreps skattkerfi og fjölþrepa skattkerfi tekið upp.  Á árinu 2011 

greiða einstaklingar 22,9% tekjuskatt af tekjum upp að kr. 2.512.800, 25,5%  upp að kr. 

8.166.600 og 31,8% af því sem er umfram kr. 8.166.600.  Frá skattinum dregst persónuafsláttur 

sem er nú að upphæð kr. 530.466 á ári, sbr. 67. gr. tsl.  Menn greiða líka útsvar samkvæmt IV. 

kafla laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.  Stofn til útsvars er sá sami og til tekjuskatts 

sbr. 21. gr. laganna.  Útsvar skal vera á bilinu 12,44% til 14,48% sbr. 23. gr. laganna.  Útsvar í 

staðgreiðslu árið 2011 er 14,41%.  Einstaklingar í rekstri greiða samkvæmt þessu á bilinu 
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37,31% - 46,21% í skatt af launatekjum í rekstri og utan rekstrar.  Auk þess greiða þeir 

tryggingagjald af launum sínum en það nemur nú 8,65% sbr. 2. gr. laga nr. 113/1990.  Stofn til 

tryggingagjalds eru greidd laun að viðbættu mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð eða 8%.  

Þeir greiða sama hlutfall í skatt af hagnaði sem reksturinn skilar en ekkert tryggingagjald leggst á 

hann.    

Hér hefur verið borin saman skattlagning einstaklinga utan rekstrar annars vegar og einstaklinga 

í rekstri hins vegar.  Felst munurinn einkum í því að frá atvinnurekstrartekjum er heimilt að 

draga rekstrarkostnað áður en skattstofn er fundinn en frádráttarheimildir einstaklinga utan 

rekstrar eru mjög takmarkaðar.  Mörkin milli einkakostnaðar og rekstrarkostnaðar geta oft verið 

óljós þar sem erfitt getur verið að aðgreina algjörlega persónuleg útgjöld frá rekstrarúgjöldum 

eins og fram kemur í kafla 4.2 um rekstrarkostnað.  

 

5.1.1.  Reglur um reiknað endurgjald 

 

Grundvallarákvæði og sköttunarheimild reiknaðs endurgjalds til tekjuskatts er í 2. mgr. 1. tölul. 

A-liðar 7.gr. tsl. þar sem segir: „Vinni maður við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi 

skal hann telja sér til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt og hefði hann innt það af hendi 

fyrir óskyldan eða ótengdan aðila. Sama gildir um vinnu við atvinnurekstur eða starfsemi sem 

rekin er í sameign með öðrum og einnig um vinnu manns við atvinnurekstur lögaðila þar sem 

hann er ráðandi aðili vegna eignar- eða stjórnunaraðildar.  Á sama hátt skal reikna endurgjald 

fyrir starf sem innt er af hendi af maka manns eða barni hans sé starfið innt af hendi fyrir 

framangreinda aðila.“  

Í 58. gr. tsl. er nánar kveðið á um hvernig skuli ákvarða reiknað endurgjald.  Greinin hljóðar svo: 

„Endurgjald fyrir vinnu manns, sem reikna skal sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. 

gr., skal eigi vera lægra en launatekjur hans hefðu orðið ef unnið hefði verið fyrir ótengdan eða 

óskyldan aðila. Sama gildir um endurgjald fyrir starf maka manns, barns hans innan 16 ára 

aldurs á tekjuárinu, venslamanns hans eða nákomins ættingja. Ríkisskattstjóri setur árlega við 

upphaf tekjuárs reglur um reiknað endurgjald og birtir þær að fenginni staðfestingu 

fjármálaráðherra. Við ákvörðun lágmarksendurgjalds skal höfð hliðsjón af raunverulegum 
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tekjum fyrir sambærileg störf að viðbættum hvers konar hlunnindum og skiptir ekki máli hvernig 

þau eru greidd eða í hvaða formi þau eru. Ákvörðun reiknaðs endurgjalds samkvæmt þessari 

málsgrein er óháð ákvörðun launa skv. 11. gr.“ 

Samkvæmt þessum ákvæðum má reiknað endurgjald ekki vera lægra en launatekjur hefðu orðið 

ef unnið hefði verið fyrir óskyldan eða ótengdan aðila.  Einnig er þar tiltekið að sama gildi um 

endurgjald fyrir starf maka og barns sem er 16 ára á tekjuárinu.  Að auki er tekið fram í 58. gr. 

tsl. að sama gildi um endurgjald venslamanna eða nákomins ættingja.   

 

Í A- lið 7. gr. tsl. er talað um að ráðandi aðila vegna eignar- eða stjórnunaraðildar beri að reikna 

sér endurgjald.  Í reglum um reiknað endurgjald eru þessi tengsl skýrð nánar en þar segir að 

maður teljist ráðandi aðili ef hann sjálfur, maki hans, venslamaður eða annar aðili honum 

nátengdur er í stjórn félags eða framkvæmdastjórn.  Einnig á þetta við ef hann, einn eða ásamt 

maka eða öðrum tengda- og venslamönnum eða samstarfsmönnum eiga svo stóran hluta í 

félaginu að ætla mætti að það hefði áhrif á ákvörðun launanna.  Tengslin teljast líka vera fyrir 

hendi ef um er að ræða óbeina eignar- eða stjórnunaraðild t.d. ef maður starfar hjá dótturfélagi 

eða hlutdeildarfélagi félags sem hann hefur ráðandi stöðu í.40  Í reglunum um reiknað endurgjald 

getur maður átt að reikna sér endurgjald vegna tengsla við samstarfsmenn en slíkt orðalag er ekki 

að finna í tekjuskattslögum.  Virðist orðalag reglnanna vera rýmra en laganna að þessu leyti en 

ekki hefur reynt á þetta hjá yfirskattanefnd eða dómstólum.  Nokkrir úrskurðir hafa fallið um það 

hvort menn teljist ráðandi aðili eða ekki.  Í úrskurði yskn. nr. 257/2005 taldi kærandi A, sem var 

framkvæmdastjóri félags, að hann væri ekki ráðandi aðili í skilningi reglna um reiknað 

endurgjald en hann átti 10% hlutafjár í félagi en 90% hlutafjár voru í eigu foreldra hans og 

systkina.  Skattstjóri hækkaði reiknað endurgjald A á þeim grundvelli að hann væri ráðandi aðili 

og féllst yfirskattanefnd á rök hans.  Taldi nefndin ótvírætt að skylda manns til að reikna sér 

endurgjald vegna vinnu við atvinnurekstur lögaðila ætti við þegar nákomnir ættingjar eða 

venslamenn launamanns hefðu ráðandi stöðu hjá lögaðilanum vegna eignar- eða 

stjórnunaraðildar.   

 

                                                            
40 Ríkisskattstjóri (2011). RSK 6.05.  Reglur um reiknað endurgjald.  
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Ríkisskattstjóri setur árlega reglur um reiknað endurgjald við upphaf tekjuárs og birtir þær að 

fenginni staðfestingu fjármálaráðherra sbr. 3. málsl. 1. mgr. 58. gr. tsl.  Viðmiðunarfjárhæðir skal 

ákveða með hliðsjón af raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf.  Í reglunum eru tilteknir 

starfaflokkar og viðmiðunarfjárhæðir fyrir hvern um sig.41  Í hrd. 218/2008 var álitaefnið flokkur 

F en hann tekur til sjómennsku.  Ágreiningur aðila málsins snerist um það hvort nægileg lagastoð 

væri fyrir ákvæði í reglum ríkisskattstjóra um reiknað endurgjald vegna starfa á árinu 2002, en 

samkvæmt því skyldi reiknað endurgjald vera 40% af aflaverðmæti báts.  Ekki var talið að 

íslenska ríkið hefði vísað til neinnar viðmiðunar, sem stutt gæti að raunverulegar tekjur sjómanna 

fyrir sambærileg störf á þessum tíma hefðu samsvarað 40% af heildarverðmæti afla. Var því ekki 

talið að viðmiðunarreglurnar endurspegluðu raunveruleg laun fyrir sambærilega vinnu og þessi 

viðmiðun var ekki talin hafa haft næga stoð í ákvæði 1. mgr. 59. gr. laga nr. 75/1981. Var 

ákvörðun skattstjóra, sem staðfest var með úrskurði yfirskattanefndar, því ógilt.  

 

58. gr. tsl. var breytt með lögum nr. 128/2009 en áður var það fjármálaráðherra sem setti þessar 

reglur að fengnum tillögum ríkissskattstjóra.  Greininni var einnig breytt að því leyti að nú skal 

við ákvörðun lágmarksendurgjalds höfð hliðsjón af raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf 

að viðbættum hvers konar hlunnindum og skiptir ekki máli hvernig þau eru greidd eða í hvaða 

formi þau eru.  Nú taka því viðmiðunarfjárhæðir samkvæmt reglunum mið af almennum 

taxtalaunum.  Séu greidd einhvers konar hlunnindi til viðbótar skal meta þau samkvæmt 

skattmatsreglum42 og sú upphæð bætist við fjárhæð samkvæmt viðeigandi viðmiðunarflokki.43   

 

Reikni maður sér lægra endurgjald en viðmið ríkisskattstjóra segja til um skal ríkisskattstjóri 

hækka endurgjaldið enda hafi framteljandi ekki lagt fram fullnægjandi gögn og rökstuðning með 

skattframtali sem honum ber að gera ótilkvaddur.  Þannig getur ríkisskattstjóri fallist á lægra 

reiknað endurgjald séu ástæður og rök fyrirliggjandi sem réttlætt geti slíka niðurstöðu.  Þetta 

kemur fram í 2. mgr. 58. gr. tsl.  Í reglum um reiknað endurgjald segir, að viðmiðunarfjárhæðir 

séu lágmarksfjárhæðir.  Samkvæmt 3. mgr. 58. gr. tsl. getur ríkisskattstjóri þó ekki hækkað 

reiknað endurgjald meira en svo að ekki myndist tap umfram það sem nemur samanlögðum 

                                                            
41 Ríkisskattstjóri (2011). RSK 6.05.  Reglur um reiknað endurgjald. 
42 Stjórnartíðindi (2010).  Reglur um skattmat vegna tekna manna árið 2011. 
43 Ríkisskattstjóri (2011). RSK 6.05.  Reglur um reiknað endurgjald. 
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fyrningum sbr. 37. gr. tsl.  Reiknað endurgjald manns sem selur út eigin vinnu má aldrei vera 

lægra en laun starfsmanna hans sem eru með sambærilega menntun, reynslu og vinnuframlag.44 

Í 6. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda er kveðið á um það að manni sem eigi að reikna sér 

endurgjald beri að tilkynna ríkisskattstjóra um áætlaðar tekjur sínar í samræmi við reglur 

ríkisskattstjóra um reiknað endurgjald fyrir 20. janúar ár hvert.   

Viðmið ríkisskattstjóra eru lágmarksviðmið og miðast við dagvinnu, þ.e. 8 tíma á dag.  Það getur 

því verið að einhverjum beri að reikna sér enn hærra endurgjald ef hann vinnur meira.  Þetta 

kemur m.a. fram í úrskurði yfirskattaefndar nr. 131/2003 þar sem skattstjóri hækkaði reiknað 

endurgjald tæknifræðings. Tekið var mið af skráðum tímaskýrslum en samkvæmt þeim vann 

kærandi yfirvinnu. Við mat á yfirvinnuhlutfalli var byggt á 40 stunda dagvinnutímabili á viku og 

reiknað endurgjald hækkað í samræmi við það. 

 

5.2.  Hlutafélög, einkahlutafélög og samlagshlutafélög 

5.2.1.  Hlutafélög og einkahlutafélög 
 

Félögum má skipta upp í ófjárhagsleg félög og fjárhagsleg félög.45   Einkahlutafélög og 

hlutafélög eru fjárhagsleg félög sem stefna að fjárhagslegum ávinningi með starfsemi sinni.  

Einkenni slíkra fjárhagslegra félaga er að í þeim er myndað stofnfé til að standa undir rekstri 

félagsins.  Félagsmenn inna af hendi tiltekna fjárhæð í þágu tilgangs félagsins og réttindi þeirra 

og skyldur ráðast af þessari fjárhæð.  Þannig er áhætta félagsmanna takmörkuð við þá fjármuni 

sem þeir leggja fram og félagsaðildin krefst hvorki sérþekkingar né persónulegrar þátttöku í 

starfi félagsins.46  Þetta kemur fram í 1. gr. ehfl. en þar segir að einkahlutafélag sé félag þar sem 

enginn félagsmanna beri persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins.  Sambærilegt 

ákvæði er í 2. mgr. 1. gr. hfl. 

                                                            
44 Ríkisskattstjóri (2011). RSK 6.05.  Reglur um reiknað endurgjald. 
45 Áslaug Björgvinsdóttir, (1999), bls. 49. 
46 Stefán Már Stefánsson, (2003), bls. 5. 
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Félagaformin einkahlutafélag og hlutafélag eru að mörgu leyti lík.  Sitthvor lögin gilda um hvort 

félagaformið fyrir sig.  Kosturinn við það að hafa tvenn lög er sá að það auðveldar stjórnendum, 

stjórnum og eigendum að átta sig á hvaða reglur gilda nákvæmlega fyrir hvort formið um sig.  

Þeir þurfa ekki að meta í hvert skipti hvaða lagagrein eigi við um tiltekið félagaform.47  

Lagareglurnar um þessi félagaform eru æði líkar í mörgum atriðum.  Ástæðan fyrir því er sú að 

þó svo að einkahlutafélagaformið sé einfaldara form en hlutafélag þótti ekki fært að hafa lögin 

um einkahlutafélög einfaldari.  Með því hefði réttarvernd hluthafa og viðskiptamanna 

einkahlutafélaga orðið lakari og menn hefðu getað valið það form gagngert til þess að komast hjá 

eftirliti eða til þess að misnota aðstöðu sína.48  

Við stofnun einkahlutafélags skal stofnfé að lágmarki vera kr. 500.000 samkvæmt 2. mgr. 1. gr. 

ehfl.  Stofnféð getur skipst í einn eða fleiri hluta.  Einn maður getur því stofnað einkahlutafélag. 

Lágmarksstofnfé í hlutafélagi er kr. 4.000.000 og skal hlutafé skipt í tvo eða fleiri hluti sbr. 3. 

mgr. 1. gr. hlf.  Í einkahlutafélagalögum og hlutafélagalögum eru ákvæði sem fara ber eftir við 

starfrækslu félaganna m.a. hvað varðar stjórnarfundi og hluthafafundi og eru þær reglur til að 

tryggja jafnræði hluthafa slíkra félaga.  Í 1. og 2. mgr. 46. gr. ehfl. er tiltekið að stjórn félags 

skuli kjósa sér formann sem kveði til stjórnarfunda og sjái til þess að aðrir stjórnarmenn séu 

boðaðir á þá.  Í 5. mgr. kemur fram að ákvæði 1. og 2. mgr. gildi ekki sitji aðeins einn maður í 

stjórn einkahlutafélags.  Í slíkum tilfellum er því ekki skylt að halda stjórnarfundi og 

hluthafafundi þar sem hluthafi tekur sjálfur ákvarðanir fyrir hönd félagsins.  Stjórnun 

einkahlutafélags með einum eiganda er samkvæmt framansögðu einföld.   

Samkvæmt 9. gr. ehfl. skal tilkynna félag til skráningar til hlutafélagaskrár innan tveggja mánaða 

frá dagsetningu stofnsamnings.  Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. hfl. skal tilkynna hlutafélag til 

skráningar innan sex mánaða frá dagsetningu stofnsamnings.  Sé það ekki gert skal synja 

félaginu skráningar sbr. 3. mgr. 9. gr. ehfl. og 3. mgr. 14. gr. hfl.  Óskráð félög geta ekki átt 

réttindi né borið skyldur og geta því félög ekki verið skattskyld fyrr en þau eru skráð á 

lögmæltan hátt.  Við skattlagningu er hins vegar aðeins horft á skráninguna og ekki er unnt að 

ógilda hana komi síðar í ljós að skráning hafi verið gerð á röngum forsendum.49   

                                                            
47 Stefán Már Stefánsson, (2003), bls. 14. 
48 Stefán Már Stefánsson, (2003), bls. 15. 
49 Ásmundur G. vilhjálmsson, (2003), bls. 507. 



34 
 

Skráð einkahlutafélög eru skattskyld samkvæmt 1. tölul. 2. gr. tsl.  Í því felst sú skylda að greiða 

skatt af öllum tekjum sínum hvar sem þeirra er aflað sbr. 1. mgr. 2. gr. tsl.  Í 1. mgr. 71. gr. 

kemur fram að tekjuskattur einkahlutafélaga skuli vera 20% af tekjuskattsstofni.  Í 2. tölul. 61. 

gr. tsl. er tekjuskattsstofn tilgreindur en hann telst vera tekjur samkvæmt II. kafla tsl. að teknu 

tilliti til þess frádráttar sem heimilaður er samkvæmt 31.gr. tsl.  Með tekjum er bæði átt við 

reglulegar og óreglulegar tekjur.  Gjöldin eru hins vegar einkum regluleg gjöld þar sem frádráttur 

samkvæmt 31. gr. tsl. tekur til rekstrarkostnaðar sem gengur til að afla teknanna, tryggja þær og 

halda þeim við sbr. 1. tölul. 50  Rekstrarkostnaður sem fellur undir greinina er skilgreindur í kafla 

4.2 hér framar.  Aðrar frádráttarheimildir samkvæmt 31. gr.tsl. eru t.d. gjafir og framlög innan 

vissra marka eða sem nemur 0,5% af tekjum samkvæmt B-lið 7. gr., tap á útistandandi 

viðskiptakröfum, niðurfærsla viðskiptakrafna og birgða um 5% , sannanlega tapað hlutafé í 

gjaldþrota félögum og eftirstöðvar rekstrartapa frá síðustu tíu árum á undan tekjuári.   

Í 9. tölul. er heimild til að draga frá fjárhæð sem félög hafa fengið greidda í arð samkvæmt 4. 

tölul. C-liðar 7. gr. tsl.  af hlutum og hlutabréfum í félögum er greinir í 1. tölul. 1.mgr. 2.gr.  

Skilyrði fyrir þessum frádrætti eru þó að móttakandi arðsins eigi a.m.k. 10% í þeim lögaðila sem 

arðinn greiðir í lok þess árs sem arðurinn er greiddur vegna  Þá verður yfirfæranlegt tap að hafa 

verið jafnað þ.m.t. tap sem myndast hefur á tekjuárinu.  Nánar er fjallað um þetta ákvæði í kafla 

6.2.2.   

Samkvæmt 9. tölul. a. má draga hagnað af sölu hlutabréfa frá tekjum í félögum er greinir í 1. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl.  Sé tap umfram hagnað vegna sölu hlutabréfa má ekki draga það frá og 

það myndar ekki yfirfæranlegt tap.  Skilyrði frádráttar samkvæmt þessum tölul. er að 

yfirfæranlegt tap hafi verið jafnað, þ.m.t. tap sem myndast hefur á tekjuárinu og seljandi verður 

að hafa átt a.m.k. 10% hlut í viðkomandi lögaðila á söludegi. 

Samkvæmt 2. mgr. 24. gr. tsl. má gjaldfæra tap á sölu eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri, þó 

ekki eignarhluti í öðrum félögum sbr. 18. og 19. gr. tsl.  

Eins og áður sagði er tekjuskattur einkahlutafélaga og hlutafélaga 20% af tekjuskattsstofni.  

Félagið getur greitt út arð til hluthafa séu skilyrði XII. kafla ehfl. uppfyllt.  Hluthafar sem fá 

greiddan slíkan arð greiða af honum 20% fjármagnstekjuskatt sbr. 3. mgr. 66. gr. tsl. Endanlegt 

                                                            
50 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2003), bls. 520. 
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skatthlutfall er því 36%.51  Sé ekki gætt reglna hfl. og ehfl. um arðgreiðslu telst úttektin úr 

félaginu óheimil og skattleggst sem laun eða gjöf eftir því hver er viðtakandi sbr. 2. mgr. 11. gr. 

tsl.  

Samkvæmt 1. mgr. 51. gr. tsl. geta hlutafélög sameinast þannig að öðru þeirra er slitið og það 

algjörlega sameinað öðru hlutafélagi.  Slík sameining hefur ekki í för með sér skattskyldar tekjur 

fyrir þann sem lét hlutabréf af hendi í félaginu sem slitið var ef hann fær eingöngu hlutabréf í 

hinu sameinaða félagi sem gagngjald.  Félagið sem tekur við hlutabréfum þess félags sem slitið 

var tekur þá við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess.  Það er því algjört skilyrði 

að hluthafar þess félags sem slitið var fái eingöngu hlutabréf í hinu sameinaða félagi.  Sé 

gagngjaldið eitthvað annað t.d. peningar að hluta eða niðurfelling á skuldum telst þetta 

gagngjaldsskilyrði ekki uppfyllt og lagagreinin á ekki við.  Í slíkum tilfellum telst félagið sem 

slitið var hafa verið selt til hins félagsins og þær tekjur sem kunna að myndast af því eru 

skattskyldar.    

Í 55. gr. tsl. er heimild til samsköttunar félaga en þar segir að ríkisskattstjóri geti heimilað að tvö 

eða fleiri hlutafélög séu skattlögð saman.  Skilyrði til samsköttunar eru þau að móðurfélag sem 

óskar samsköttunar eða önnur dótturfélög sem taka þátt í samsköttuninni eigi að lágmarki 90% 

hlutafjár í dótturfélögum.  Hlutafélögin verða að hafa sama reikningsár og eignarhald verður að 

hafa varað allt árið.  Sé samsköttun félaga samþykkt skal hún standa að lágmarki í fimm ár og sé 

henni slitið verður ekki fallist á hana aftur fyrr en að liðnum fimm árum frá slitum. 

 

5.2.2.  Samlagshlutafélög 
 

„Samlagshlutafélag er sú tegund samlagsfélaga þar sem einn eða fleiri félagsmenn 

(ábyrgðaraðilar) bera beina og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins en aðrir 

félagsmenn (hluthafar), einn eða fleiri, bera takmarkaða ábyrgð á grundvelli framlaga sem 

mynda hlutafé í félaginu. Ábyrgðaraðilar geta jafnframt verið hluthafar.“ Þannig hljóðar 160. gr. 

hfl. en nýjum kafla, XX. kafla, var bætt í hlutafélagalög með lögum nr. 88/2006. 

 
                                                            
51 Félagið greiðir 20% skatt af hagnaði.  80% sem eftir eru er úthlutað sem arði og greiðir móttakandi hans 20% af 
honum í skatt eða 16% (80%*20%).   Þetta er samtals 36% skattur. 
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Í eldri skattalögum voru ákvæði um skattlagningu samlagshlutafélaga og voru þau þá skattlögð 

eins og hlutafélög.  Samlagshlutafélaga var hins vegar ekki getið er sett voru lög nr. 30/1971 um 

tekjuskatt og eignarskatt og var það raunin allt til ársins 2001.  Í almennum athugasemdum með 

frumvarpi til laga nr. 133/2001 var ástæða þess að samlagshlutafélög féllu út úr tekjuskattslögum 

talin vera sú að þetta félagaform hefði á þeim tíma verið talið skipta litlu máli þar sem það var 

lítið notað hér á landi.  Þá var tekið fram að engin ákvæði væru í gildandi  lögum um tekjuskatt 

og eignarskatt um samlagshlutafélög.  Þeirra væri hins vegar getið í lögum um einkahlutafélög 

og giltu þau lög um þau eftir því sem við ætti.  Þessu félagaformi hafi verið skipað á bekk með 

hlutafélögum með tilliti til skattskyldu.52  Félagaformið samlagshlutafélag kom þá að nýju inn í 

tekjuskattslög og hefur verið þar síðan.  Um skattlagningu þessa félagaforms vísast því til næsta 

kafla hér á undan.  Þetta félagaform hefur lítið tíðkast hér á landi og í árslok 2010 voru 

samlagshlutafélög 10 talsins.53 

 

5.3.  Sameignarfélög og samlagsfélög 

5.3.1.  Sameignarfélög 
 

„Sameignarfélag er samstarfsform sem byggist á samningi tveggja eða fleiri aðila um 

sameiginlega fjárhagslega starfsemi þar sem allir félagsmenn bera beina, óskipta og 

ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins.“ Þannig er sameignarfélag skilgreint í 2. gr. 

laga um sameignarfélög. 

Lengi vel voru ekki sérstök lög um sameignarfélög en víða í löggjöfinni var að finna ákvæði er 

lutu að þessu félagaformi.  Lög nr. 50/2007 um sameignarfélög tóku gildi 1. janúar 2008.  Í 

nefndaráliti segir: „ Með frumvarpinu er stefnt að setningu fyrstu heildarlöggjafar um 

sameignarfélög. Í sameignarfélögum er um að ræða félagsform þar sem samstarfið byggist á 

persónulegum forsendum og oft nánu sambandi milli félagsmanna enda bera félagsmenn beina, 

ótakmarkaða og óskipta ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins. Það hefur verið talinn bæði 

                                                            
52 Greinargerð með frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 114, 114. 
mál. 127. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0114.html  Sótt á vefinn 
6. mars 2011. 
53 Hagstofa Íslands. Talnaefni. Fjöldi samlagshlutafélaga. 
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kostur og ókostur þessa félagaforms að ekki hefur verið við heildstæðar reglur að styðjast. 

Markmið frumvarpsins er að setja reglur sem skýra réttarstöðu sameignarfélaga, einkum þegar 

ekki liggja fyrir ákvæði í félagssamningi, en viðhalda samningsfrelsi að mestu leyti. Einnig eru 

með frumvarpinu lagðar til skýrar reglur um innbyrðis samband félagsmanna og stöðu 

viðsemjenda þeirra.“54 

Sameignarfélag verður ekki stofnað af færri en tveimur aðilum en samkvæmt 6. gr. sfl. geta 

stofnendur verið lögráða einstaklingar og lögaðilar.  Ábyrgðin er höfuðeinkenni þessa 

félagaforms þar sem félagsmenn ábyrgjast skuldbindingar félagsins með öllum eignum sínum að 

fullu, það er einn fyrir alla og allir fyrir einn sbr. 8. gr. sfl.  Þar kemur einnig fram að nýr 

félagsmaður sem gengur inn í sameignarfélag eftir stofnun þess beri einnig ábyrgð á eldri 

skuldbindingum félagsins.  Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. verður að krefja félagið sjálft um greiðslu 

áður en gengið er að félagsmanni um greiðslu.  Greiði félagið ekki skuldina innan 15 daga má 

krefja félagsmann um greiðsluna.  Þó má krefja félagsmann beint um greiðslu skuldar ef félagið 

finnst ekki eða ljóst er að það getur ekki greitt skuldina. Samkvæmt 35. gr. sfl. ber félagsmaður, 

sem genginn er úr sameignarfélagi  ábyrgð á skuldbindingum félagsins sem stofnast höfðu áður 

en hann gekk úr félaginu nema kröfuhafar félagsins verði taldir hafa leyst hann undan ábyrgð. 

Hann getur líka óskað eftir því skriflega við kröfuhafa að vera leystur undan ábyrgð og á sama 

hátt getur hann óskað eftir því að vera leystur undan ábyrgð gagnvart félagsmönnum.  

 

Sameignarfélög ber að skrá í firmaskrá hjá sýslumanni í því umdæmi sem félagið á lögheimili.  Í 

nefndaráliti kemur fram að æskilegt væri að gerðar yrðu breytingar í þá veru að skráning 

sameignarfélaga verði flutt til ríkisskattstjóra í eina miðlæga skrá fyrir landið þrátt fyrir að 

umfang skráninganna sé mjög lítið. Þá yrði hins vegar að skoða ákvæði annarra laga, svo sem 

laga um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, nr. 42/1903, og líklega fella þau lög brott.55  

                                                            
54 Nefndarálit um frv. til l. um sameignarfélög, þskj. 949, 79. mál. 133. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: 
slóð: http://www.althingi.is/altext/133/s/0949.html.  Sótt á vefinn 5. febrúar 2011. 
    
55 Nefndarálit um frv. til l. um sameignarfélög, þskj. 949, 79. mál. 133. löggjafarþing.  Vefútgáfa Alþingistíðinda: 
slóð: http://www.althingi.is/altext/133/s/0949.html.   Sótt á vefinn 5. febrúar 2011. 
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Sameignarfélög geta verið sjálfstæðir réttaraðilar að félagarétti.56  Þetta á þó ekki við álagningu 

tekjuskatts nema að ákveðnum skilyrðum sé fullnægt.  Þá verður að óska þess sérstaklega við 

skráningu að slíkt félag skuli vera sjálfstæður skattaðili sbr. 3. tölul.1. mgr. 2. gr. tsl. þar sem 

segir að skattskylda hvíli á sameignarfélögum með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, enda sé 

félagið skráð í firmaskrá hér á landi, þess óskað við skráningu að félagið sé sjálfstæður skattaðili 

og við skráningu afhentur félagssamningur þar sem getið sé eignarhlutfalla eigenda, innborgaðs 

stofnfjár svo og hvernig félagsslitum skuli háttað.   

Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðinn var upp 11. febrúar 2011 var deilt um túlkun á 3. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl.  Þar hélt stefnandi, sem var sameignarfélag, því fram að hægt væri að 

breyta skattaðild félagsins eftir stofnun og skráningu þess þannig að það teldist sjálfstæður 

skattaðili.  Umrætt félag hafði upphaflega verið stofnað árið 1999 og þá var tekið fram að það 

væri ekki sjálfstæður skattaðili.  Árið 2004 keyptu nýir aðilar félagið, breyttu nafni þess og gerðu 

nýjan félagssamning þar sem starfsemin var orðin allt önnur en verið hafði í upphaflega félaginu. 

Tilkynning var send til Firmaskrár Reykjavíkur þar sem fram kom að félagið væri sjálfstæður 

skattaðili.  Skattstjóri hafnaði því að félagið teldist sjálfstæður skattaðili með vísan til orðalags 3. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. og var sú túlkun staðfest í úrskurði yskn. nr. 133/2008.  Í niðurstöðu 

héraðsdóms er fallist á þann skilning stefnda að skattaleg staða sameignarfélaga verði að 

ákvarðast þegar í upphafi og síðar verði engin breyting á þeirri stöðu gerð meðan félagið er við 

lýði.57   

Einnig kemur fram í 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. að hjón ein sér eða með ófjárráða börnum sínum 

geti ekki stofnað samlagsfélag eða sameignarfélag sem sé sjálfstæður skattaðili.  Í úrskurði yskn. 

nr. 401/2006 voru málavextir þeir að hjón stofnuðu samlagsfélag og í tilkynningu til firmaskrár 

var tiltekið að um sjálfstæðan skattaðilia væri að ræða.  Þar sem eigendur félagsins voru hjón var 

óumdeilt að félagið uppfyllti ekki skilyrði fyrir sjálfstæðri skattskyldu sbr. niðurlagsákvæði 3. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl.  Segir svo í úrskurðinum : „Telja verður samkvæmt orðalagi ákvæðis 3. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 90/2003 og forsögu þess að skattaleg staða samlagsfélaga og 

sameignarfélaga verði að ákvarðast þegar í upphafi og síðar verði engin breyting á þeirri stöðu, 

                                                            
56 Ásmundur G.Vilhjálmsson, (2003), bls. 658. 
57 Sjá nánar dóm héraðsdóms í máli nr. E-31/2010. 
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að því undanskildu að heimil er niðurfelling á sjálfstæðri skattskyldu, sbr. úrskurð 

yfirskattanefndar nr. 942/1994.” 

 Sameignarfélag þarf ekki að eiga neitt eigið fé og félagsmenn þurfa ekki að leggja fram fjármuni 

við stofnun félagsins eða síðar.  Þetta byggist á því að þeir bera hvort sem er persónulega ábyrgð 

á heildarskuldbindingum félagsins.58  

Sé þess ekki óskað að félag sé sjálfstæður skattaðili eða skilyrði til slíks eru ekki uppfyllt eru 

tekjur þess skattlagðar hjá eigendunum sjálfum en ekki félaginu.  Sé félagið sjálfstæður skattaðili 

greiðir það skatt af hagnaði sínum.  Tekjuskattsstofninn er tekjur félagsins að frádregnum 

gjöldum samkvæmt 31. gr. tsl.  Þó eiga 9. og 10. tölul. ekki við um sameignarfélög. 

Sameignarfélög geta því ekki dregið móttekinn arð eða söluhagnað vegna sölu hlutabréfa frá 

tekjum sínum.  Samkvæmt 2. mgr. 71. gr. tsl. skal tekjuskattur sameignarfélaga vera 36% af 

tekjuskattsstofni.  Þetta telst endanleg skattlagning á félagið og félagsmenn geta fengið greiddan 

sinn hluta hagnaðar samkvæmt ákvæðum sfl. án frekari skattlagningar. 

Samkvæmt 53. gr. tsl. er hægt að slíta sameignarfélagi án þess að það hafi í för með sér 

skattskyldar tekjur fyrir þann sem lét eignarhluta af hendi eða félagið sem slitið var.  Skilyrði 

fyrir því eru að sameignarfélagið sé algjörlega sameinað öðru slíku félagi eða hlutafélagi og 

eigendur í félaginu sem slitið var fái eingöngu eignarhluta eða hlutabréf í sameinaða félaginu 

sem gagngjald fyrir eignarhluta sinn í félaginu sem slitið var.  Við slíkan samruna félaga skal það 

félag, er við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið 

var.  Það sama á við ef sameignarfélagi er breytt í hlutafélag og eigendur þess fá eingöngu 

hlutabréf í hlutafélaginu sem gagngjald fyrir eignarhlut sinn.  Eigendur sameignarfélags sem er 

slitið eða breytt í hlutafélag bera þó ótakmarkaða ábyrgð á greiðslu opinberra gjalda sem varða 

reikningsár fyrir slit eða breytingu. 

 

5.3.2.  Samlagsfélög 
 

„Samlagsfélag er það félag talið, sem í eru einn eða fleiri félagsmenn, er ábyrgjast með öllum 

eigum sínum einn fyrir alla og allir fyrir einn skuldir félagsins (félagsmenn með ótakmarkaðri 
                                                            
58 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2003), bls. 665. 
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ábyrgð), og einn eða fleiri félagsmenn, er eigi ábyrgjast skuldir félagsins fram yfir það, er tillög 

þeirra ná eða hlutafé það, sem tilkynnt hefir verið í verslanaskrána, að þeir hafi lagt í atvinnuna.  

Nú eru í félaginu fleiri en einn félagsmaður með ótakmarkaðri ábyrgð, og er það þá jafnframt 

félag með ótakmarkaðri ábyrgð.“  Þannig er samlagsfélag skilgreint í 33. gr. laga nr. 42/1903 um 

verslanaskrár, firmu og prókúruumboð.  Þetta felur í sér að samlagsfélag er félagsskapur þar sem 

a.m.k. einn félagsmanna ber beina persónulega og ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum 

félagsins.  Félagsmenn þurfa að vera tveir hið fæsta, þ.e. aðalmaður og samlagsmaður. Munurinn 

á samlagsfélagi og sameignarfélagi er því sá að í samlagsfélagi getur einn félagsaðili borið 

persónulega ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins en hinir bera ábyrgð í samræmi við eign 

sína í félaginu.  Í 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. eru tilteknir þeir lögaðilar sem eru skattskyldir.  Þar 

segir að skattskylda hvíli á samlagsfélögum og sameignarfélögum.  Í eldri lögum nr. 75/1981 var 

samlagsfélaga ekki getið í lagagreininni heldur einungis sameignarfélaga.  Þá var þeirri skoðun 

haldið fram að samlagsfélög gætu ekki verið sjálfstæðir skattaðilar þar sem 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

tsl. tæki til félaga með ótakmarkaða ábyrgð félagsaðila.59  Með lögum nr. 133/2001 var 3. tölul. 

1. mgr. 2. gr. breytt og samlagsfélaga sérstaklega getið.  Í greinargerð með frumvarpi kemur fram 

að samlagsfélög hafi fram til þess tíma verið sjaldgæf hér á landi en hafi eitthvað fjölgað hin 

síðari ár.  Þar sem mismunandi skatthlutföll gildi um lögaðila þyki það eðlilegt að skattleggja 

þetta form á sama hátt og sameignarfélög og að þau lúti sömu skattalegu skilyrðum.  Þar sem 

ekki séu sérstök lög um þessi félagaform og vegna þess að samlagsfélögum svipi mjög til 

sameignarfélaga þyki þetta eðlilegt.  Er á það bent að ákvæði laga nr. 42/1903 um þessi 

félagaform séu keimlík.60 Sömu reglur eiga við um skráningu samlagsfélaga og sameignarfélaga 

sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl.  Þess verður að óska við skráningu að samlagsfélag sé sjálfstæður 

skattaðili og hjón eins sér eða með ófjárráða börnum sínum geta ekki stofnað samlagsfélag eins 

og kemur fram í kaflanum hér næst á undan.    

  

                                                            
59 Gylfi Knudsen, ( 1985), bls. 34. 
60 Greinargerð með frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 114, 114. 
mál. 127. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0114.html  Sótt á vefinn 
6. mars 2011. 
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5.4.  Samanburður á skattlagningu félagaforma 

 

Skattlagning tekjuskatts á einstaklinga með rekstur er þannig að allar tekjur þeirra eru skattlagðar 

saman, bæði þær sem stafa af atvinnurekstri og þær sem eru utan atvinnurekstrar.  Frádráttur frá 

tekjum  utan atvinnurekstrar er mjög takmarkaður.  Eingöngu er þar um að ræða heimildir 

samkvæmt 30. gr. tsl.  Tekjuskattsstofn sem atvinnurekstrartekjur eru reiknaðar af er fundinn 

þannig að gjöld eru dregin frá tekjum samkvæmt frádráttarheimildum í 31. gr. tsl.  Þessir tveir 

skattstofnar, þ.e. launatekjur og atvinnurekstrartekjur, eru lagðir saman og greiddur er skattur af 

þeim.  Einstaklingar í rekstri greiða þannig tekjuskatt af þeim hagnaði sem kann að verða af 

rekstrinum.   

Kjósi menn að stofna einkahlutafélag breytist skattlagningin þannig að laun og launatengd gjöld 

eru greidd af félaginu.  Menn greiða því eins og áður tekjuskatt af launum sínum.  Verði 

hagnaður af starfseminni skattleggst hann hjá félaginu með 20% skatti sbr. 1. mgr. 71. gr. tsl.  Sé 

hagnaðurinn greiddur út sem arður til eiganda/eigenda félagsins greiða þeir 20% 

fjármagnstekjuskatt af arðinum sbr. 3. mgr. 71. gr. tsl.  Auk þess geta komið til sérreglur um 

skattlagningu arðs sem nánar verður vikið að síðar í kafla 6.2.2.1.  Þær  tóku gildi 1. janúar 2010 

og eiga því við um arð greiddan á árinu 2010 vegna hagnaðar ársins 2009.  Reglurnar fela það í 

sér að í vissum tilfellum er helmingur útgreidds arðs skattlagður sem launatekjur hjá viðtakanda.  

Þetta á við um arð sem er umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé félagsins.  Slíkar 

launagreiðslur og gjöld tengd þeim er frádráttarbær kostnaður hjá félaginu og lækkar þar með 

skattgreiðslur þess.  Móttekinn arður hjá félagi er frádráttarbær eigi viðkomandi félag a.m.k. 

10% hlut í félaginu sem greiddi arðinn sbr. 9. tölul.a. 31. gr. tsl.  Sé slíkt eignarhald ekki fyrir 

hendi er arðurinn skattlagður sem tekjur hjá félaginu.   

Munur á félagaformunum einkahlutafélagi og hlutafélagi er einkum sá að í hlutafélagi er krafa 

um hærra hlutafé og hluthafar í hlutafélagi verða að vera tveir hið minnsta en einn maður getur 

stofnað einkahlutafélag.  Munurinn felst því aðallega í því að einkahlutafélagaformið er alla jafna 

einfaldara.  Sömu reglur gilda um skattlagningu þessara félagaforma.  Skatthlutfallið er eins og 

áður segir 20% sem greitt er af hagnaði félagsins.  Kostir við hlutafélaga- og 

einkahlutafélagaformið er ótvírætt hin takmarkaða ábyrgð.  Ábyrgð hjá eigendum takmarkast við 

það hlutafé sem þeir hafa greitt.  Hluthafar geta verið margir og þannig dreifist ábyrgðin.  Menn 
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geta einnig átt hlut í félagi án þess að þurfa að hugsa um rekstur þess en fá samt arð af 

fjárfestingu sinni með arðgreiðslum.  Menn geta þannig verið óvirkir hluthafar kjósi þeir það.  

Menn geta líka framselt hluti sína.  Reglur um úttektir úr slíkum félögum eru miklu strangari en 

hjá einstaklingum með rekstur og hjá sameignarfélögum og samlagsfélögum.   

Þegar skattlagning hlutafélaga/einkahlutafélaga og sameignarfélaga/samlagsfélaga er borin 

saman er meginmunurinn sá að skatthlutfall síðarnefndu félaganna er hærra eða 36%.  Úttekt úr 

síðarnefndu félögunum er hins vegar skattfrjáls og er endanleg skattlagning þessara félagaforma 

því sú sama þegar eingöngu er litið til skattlagningar hagnaðar.  Sé skattlagningin hins vegar 

skoðuð út frá nýjum ákvæðum í tekjuskattslögum um arðgreiðslur getur orðið talsverður munur á 

skattlagningu félagaformanna.  Í vissum tilfellum skattleggst arður sem laun hjá eigendum 

hlutafélaga/einkahlutafélaga og við það verður munur á endanlegum skattgreiðslum eigenda 

slíkra félaga.  Nánar er um þetta fjallað í kafla 6.2.2.5 hér á eftir og þar eru dæmi sem sýna 

þennan mun.  Í þessu samhengi má einnig nefna að sumir telja að menn muni breyta 

rekstrarformi sínu til þess að komast hjá þessum nýju reglum um skattlagningu arðs.  Þar sem 

reglurnar gilda ekki um samlagsfélög gætu eigendur einkahlutafélags stofnað slíkt félag þar sem 

einkahlutafélagið væri sá eigandi sem bæri ótakmarkaða ábyrgð en aðrir eigendur bæru 

takmarkaða ábyrgð.  Slíkt félag myndi greiða 36% skatt en úttektir úr félaginu væru skattfrjálsar 

í hendi eigendanna.  Menn þyrftu m.ö.o. ekki að greiða tekjuskatt af hluta arðs.  Í úrskurði yskn. 

nr. 268/2010 var kærandinn samlagsfélag í eigu tveggja nákominna manna.  Ekkert stofnfé var í 

félaginu samkvæmt félagssamningi.  Þar kom einnig fram að eignarhlutföll voru þannig að A átti 

99,9% í félaginu en B átti 0,01%.  Ríkisskattstjóri taldi að þegar litið væri til þess að A ábyrgðist 

allar skuldir og B hefði ekki lagt fram neitt stofnfé  og eignarhlut hans fylgdi engin ábyrgð í raun 

að um einkarekstur A væri að ræða og félagið var ekki talið uppfylla skilyrði fyrir sjálfstæðri 

skattskyldu samlagsfélaga.  Yfirskattanefnd féllst á það í ljósi hverfandi ábyrgðar B og þess að A 

og B voru nákomnir að stofnun félagsins hefði verið gerð til málamynda í skattalegu tilliti.  Í 

kafla 7.2 eru tölulegar upplýsingar í ljósi nýrra reglna um skattlagningu arðs.  Þar kemur m.a. 

fram að samlagsfélögum hefur fjölgað töluvert.  Ofannefndur úrskurður yfirskattanefndar gæti 

hugsanlega haft áhrif á einhver nýstofnaðra samlagsfélaga.  

Lögaðilar greiða ekki útsvar og eiga ekki rétt á persónuafslætti.  Samanburður á skattlagningu 

ólíkra félagaforma er settur upp í töflunni hér fyrir neðan.   
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Skattlagning ólíkra félagaforma. 

Félagaform Tekjuskattur Móttekinn arður Greiddur 
arður/úttekt 

Einstaklingsrekstur 37,31% - 46,21% 37,31% - 46,21% 0 

Einka- og hlutafélög 20% 0  *  20% / 37,31% - 
46,21% 

Sameignarfélög 36% 20% 0 

Samlagsfélög 36% 20% 0 

Samlagshlutafélög 20% 0 * 20% 

*Skilyrði þess að móttekinn arður sé frádráttarbær er að tap sé jafnað og eignarhald a.m.k. 

10% í félaginu sem arðinn greiddi. 

 

6.  Áhrif skattareglna á val um félagaform 

6.1.  Yfirfærsla einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag 

 
Í 1. mgr. 56. gr. tsl. segir: „ Stofni einstaklingur í atvinnurekstri einkahlutafélag sem tekur við 

öllum eignum og skuldum atvinnurekstrarins og hefur með höndum samskonar rekstur eða 

starfsemi skal sú yfirfærsla ekki hafa í för með sér skattskyldar tekjur fyrir eigandann eða 

félagið, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt: 

  a. Eigandi rekstrarins skal bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi, sbr. 1. gr. 

  b. Félagið er tekur við rekstrinum skal skráð hér á landi og bera ótakmarkaða skattskyldu, sbr. 

2. gr. 

  c. Við yfirfærsluna fær eigandi rekstrarins eingöngu hluti í félaginu sem gagngjald fyrir 

yfirfærðar eignir og skuldir rekstrarins. 

  d. Tilkynningu til hlutafélagaskrár um stofnun félagsins skal auk þeirra upplýsinga sem krafist 

er samkvæmt lögum um einkahlutafélög fylgja efnahagsreikningur einstaklingsrekstrarins sem 

jafnframt skal vera stofnefnahagsreikningur einkahlutafélagsins. Efnahagsreikninginn skal miða 

við 31. desember og má hann ekki vera eldri en fjögurra mánaða við stofnun einkahlutafélagsins 
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og skal hann endurskoðaður af endurskoðanda og áritaður án fyrirvara. Jafnframt skal 

endurskoðandi staðfesta að hagur fyrirtækisins hafi ekki rýrnað vegna úttektar eiganda frá þeim 

tíma sem yfirfærslan skal miðuð við og fram að stofnun félagsins. Í skattalegu tilliti telst 

einkahlutafélagið yfirtaka rekstur og efnahag frá dagsetningu efnahagsreiknings. 

Stofnefnahagsreikningur ásamt yfirlýsingu um yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í 

einkahlutafélag skal enn fremur fylgja fyrsta skattframtali félagsins.“ 

Þetta ákvæði var sett með lögum nr. 133/2001 sem breyttu lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og 

eignarskatt.  Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að markmið með breytingunni sé að 

gera einstaklingum í atvinnurekstri kleift að breyta um rekstrarform án þess að söluhagnaður 

verði skattlagður.  Bent er á að ákvæði séu í gildandi lögum sem fjalli um sameiningar og 

skiptingar félaga.  Skipting eða sameining hlutafélaga, samvinnufélaga og sameignarfélaga hafi 

samkvæmt þeim ákvæðum ekki í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann er lætur eignarhlut 

sinn í hlutafélagi, samvinnufélagi eða sameignarfélagi af hendi enda séu skilyrði umræddra 

ákvæða uppfyllt að öðru leyti sbr. IV. kafli laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.  

Með hliðsjón af þessu þyki það eðlilegt að einstaklingar sem stundað hafi rekstur í eigin nafni 

geti breytt rekstrarforminu og fært rekstur sinn yfir í einkahlutafélag án þess að til skattskyldu 

verði stofnað.  Þarna sé í raun ekki um yfirfærslu eigna að ræða heldur fyrst og fremst 

umbreytingu á rekstrarformi.  Það er einnig bent á það að hlutafélaga- og einkahlutafélagaformið 

hafi orðið æ algengara hér á landi og því þyki það eftirsóknarvert að styðjast við lög nr. 138/1994 

um einkahlutafélög sem hafi að geyma skýrar reglur um ábyrgð, stofnun og form 

einkahlutafélaga.  Félagið sem stofnað er skuli taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og 

réttindum einstaklingsrekstrarins við yfirfærsluna þ.m.t. eftirstöðvum rekstrartapa frá fyrri árum, 

sbr. 7. tölul. 31. gr. enda sé það skilyrði að um samskonar rekstur eða starfsemi sé að ræða. Sá 

sem stundaði einstaklingsreksturinn beri þó ótakmarkaða ábyrgð á greiðslu opinberra gjalda sem 

varða reksturinn fyrir yfirfærslu hans.  Þá er tekið fram að eignir og skuldir skuli yfirfærast á 

bókfærðu verði og að kaupverð hluta í einkahlutafélaginu ákvarðist jafnt bókfærðu eigin fé í 

einstaklingsrekstrinum við yfirfærsluna.  Eingöngu er gert ráð fyrir að hægt sé að breyta 

einstaklingsrekstri yfir í einkahlutafélag en ekki í hlutafélag eða önnur rekstrarform.61 

                                                            
61Greinargerð með frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 114, 114. 
mál. 127. löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0114.html  Sótt á vefinn 
6. mars 2011. 
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Eins og lagatextinn ber með sér á ákvæðið eingöngu við einstaklinga í rekstri en ekki 

sameignarfélög eða önnur félagaform.  Reksturinn má líka eingöngu færa yfir í nýstofnað félag 

en ekki gamalt félag, jafnvel þó svo að enginn rekstur hafi verið í því.   

Í nefndaráliti fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptadeildar Alþingis var varað við þessum 

breytingum.  Þær mundu hvetja einstaklinga í rekstri til að breyta rekstrinum í einkahlutafélag og 

breyta þannig hluta launa í hagnað, greiða hann út sem arð og greiða þar með lægri skatta.  

Líklegt yrði að einstaklingsrekstur legðist af í núverandi mynd en færðist allur í einkahlutafélög 

vegna þessa skattahagræðis og möguleikar til skattasniðgöngu yrðu miklir.62  Einnig var vísað til 

umsagna ýmissa aðila sem allir vöruðu við þessum breytingum.   

Skattstjóri Reykjanesumdæmis taldi að oft væri megintilgangurinn með stofnun einkahlutafélags 

sá að takmarka ábyrgð og komast hjá réttum skattgreiðslum m.a. með því að telja einkaútgjöld til 

frádráttarbærra gjalda og skapa skattahagræði með ýmiss konar fjármálagerningum við 

hlutafélagið. Hann taldi að þótt reglur um reiknað endurgjald yrðu hertar mundi það ekki breyta 

neinu um afleiðingar þessara breytinga.63 

 Í umsögn sinni taldi ríkisskattstjóri að aukinn munur í skattlagningu tekna mundi birtast í 

auknum vandamálum við skattframkvæmd.  Meiri tilhneiging yrði til að dulbúa launatekjur sem 

tekjur af atvinnurekstri.  Gerviverktaka mundi aukast svo og skattasniðganga.64  

ASÍ benti á að þessar breytingar leiddu til vandamála sem snertu launagreiðslur til eigenda.  

Skattyfirvöld yrðu að sýna fram á að laun væru of lág með því að véfengja vinnumagn í ljósi 

umfangs og eðlis starfseminnar og slíkt væri erfitt og mundi halla á skattyfirvöld varðandi 

                                                            
62 Nefndarálit um frv. til l. um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 464, 114. mál. 127. 
löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0464.html. Sótt á vefinn 5. mars 
2010. 
63 Nefndarálit um frv. til l. um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 464, 114. mál. 127. 
löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0464.html. Sótt á vefinn 5. mars 
2010. 
64 Nefndarálit um frv. til l. um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 464, 114. mál. 127. 
löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0464.html. Sótt á vefinn 5.mars 
2010. 
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sönnunarbyrði.  Öll rannsókn og úrvinnsla mála yrði flóknari og fleiri aðilar mundu þurfa að 

vinna að málum sem áður voru tiltölulega einföld.65   

Tryggingastofnun benti á að við útreikning tekna sem skertu tekjutengda bótaflokka kæmu 

eingöngu 50% arðstekna.  Því skipti máli hvernig hagnaður félags skiptist á milli reiknaðs 

endurgjalds og arðgreiðslna.  Meiri skerðing vegna bóta yrði hjá þeim sem fengi endurgjald í 

formi hagnaðar frá einstaklingsrekstri en hjá þeim sem fengi hagnað félags greiddan sem arð. 66 

Núgildandi reglur um skerðingu bóta vegna fjármagnstekna eru þannig að frítekjumark er kr. 

98.640.  Umfram það vega þær 100% hjá einstaklingum en eru sameiginlega skráðar á hjón og 

sambúðarfólk.67 

Þegar skoðuð eru rök með og á móti sem tiltekin voru við setningu laganna sem heimiluðu 

yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag má sjá að tilgangur þeirra sem voru 

meðmæltir breytingum á lögunum virðist hafa verið sá að veita einstaklingum í rekstri sömu 

möguleika og þeim sem atvinnurekstur stunduðu í öðrum félagaformum til að breyta félagaformi 

sínu án þess að það hefði skattalegar afleiðingar.  Þá var einnig litið svo á að þar sem búið væri 

að setja lög um einkahlutafélagaformið sem geymdu skýrar reglur um ábyrgð og stofnun slíkra 

félaga væri mjög gott að hvetja til stofnunar þeirra. 

Skattlagning einstaklinga í rekstri er mun hærri en á öðrum rekstrarformum m.a. vegna þess að 

fjármagnstekjur einstaklinga í rekstri teljast til B-tekna en ekki C-tekna.68  Samhliða því að þessi 

heimild til yfirfærslu var veitt var skatthlutfall sem einkahlutafélög greiddu lækkað í þeim 

tilgangi að hvetja menn til að stofna fyrirtæki og gera þeim það auðveldara.  Þeir sem voru 

mótfallnir breytingunum töldu að þær mundu valda skattasniðgöngu og gera allt skatteftirlit 

erfiðara þar sem það væri mun auðveldara t.d. að færa einkaútgjöld sem rekstrarkostnað í 

einkahlutafélagi þar sem slíkur rekstur væri ekki eins gegnsær og einstaklingsrekstur.   

                                                            
65 Nefndarálit um frv. til l. um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 464, 114. mál. 127. 
löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0464.html Sótt á vefinn 5. mars 
2010. 
66 Nefndarálit um frv. til l. um breyting á lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Þskj. 464, 114. mál. 127. 
löggjafarþing. Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/127/s/0464.html Sótt á vefinn 5. mars 
2010. 
67 Tryggingastofnun ríkisins (2011). 
68 B-tekjur eru tekjuskattskyldar en C-tekjur fjármagnstekjuskattsskyldar sbr. B-liður og C-liður 7.gr. tsl. 
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Þessi ákvæði tóku gildi í byrjun árs 2002 og því er komin nokkur reynsla á þau í 

skattframkvæmd.  Ekki er hægt að vísa til tölulegra mælinga um það hvernig til hafi tekist þar 

sem engar mælingar eru til um skattasniðgöngu fyrir og eftir breytingarnar.  Það er hins vegar 

álit margra sem starfa innan skattkerfisins, þegar þróunin er skoðuð til dagsins í dag, að þessar 

breytingar hafi sannarlega ýtt undir skattasniðgöngu og hafi haft í för með sér marga ókosti.  

Sumir taka jafnvel svo djúp í árinni að fullyrða að allar verstu spár hafi ræst.  Með þessu eiga 

þeir við að þegar menn stunduðu atvinnurekstur á eigin kennitölu hafi verið tiltölulega einfalt að 

fylgjast með slíkum rekstri.  Einstaklingurinn og rekstraraðilinn hafi verið einn og sami 

maðurinn og órjúfanleg tengsl þar á milli.  Þegar framtöl voru skoðuð var auðvelt að sjá hvort 

ekki væri allt fært lögum samkvæmt og ef talið var að svo væri ekki var viðkomandi sent 

fyrirspurnarbréf.  Í einstaklingsrekstri hafi t.d. menn ekki getað fært einkaeignir svo sem bifreiðir 

eða jafnvel húseignir og gjöld af þeim þ.e. einkaútgjöld yfir á reksturinn án þess að eftir því væri 

tekið við venjubundið skatteftirlit.  Annað sé uppi á teningnum í einkahlutafélagi þar sem þetta 

sé mun auðveldara þ.e. ef vilji sé til skattasniðgöngu.  Í þessu samhengi skal tekið fram að ekki 

er átt við þau tilvik þar sem einstaklingsrekstur hefur verið færður í félag og ekkert hafi breyst 

nema formið eins og ætlun löggjafans var með breytingunum.  Í slíkum tilvikum hafa sömu liðir 

og áður, þ.m.t. laun, verið færðir til gjalda í félaginu en menn hafa notið þess skattahagræðis að 

greiða lægri skatt af hagnaði félagsins í gegnum arðgreiðslur en þeir gerðu áður.  Slíkt er 

fullkomlega löglegt.  Hins vegar hefur það gerst í mjög mörgum tilvikum að með stofnun 

einkahlutafélaga hafa verið slitin tengsl milli atvinnurekstrarins og eigendnna.  T.d. getur við 

skoðun einstaklingsframtals komið í ljós að skattgreiðandinn fær launagreiðslur frá félagi sem 

ekki er í hans eigu.  Í fljótu bragði virðist hann því ekki tengjast því á annan hátt en sem launþegi 

en við nánari eftirgrennslan kann að koma í ljós að félagið er t.d. í eigu barns hans eða annarra 

venslamanna.  Laun hans hjá félaginu gætu þannig verið lægri en viðmið ríkisskattstjóra segja til 

um.  Í öðrum tilfellum hafa verið stofnuð mörg félög sem hafa átt hluti hvert í öðru.  Móður- og 

dótturfélög hafa verið stofnuð sem síðan hafa verið samsköttuð.  Einnig getur húseign verið 

skráð í einu félagi, bifreið í öðru o.s.frv.  Þannig hafa eignatengslin orðið mjög flókin og oft erfitt 

að rekja þau.69  Það er í slíkum tilfellum sem skattasniðganga gæti átt sér stað.   

 

                                                            
69 Kristján Gunnarsson, Magnús Jóhannesson, starfsmenn ríkisskattstjóra (munnleg heimild 4. mars 2011). 
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Arður er ráðstöfun á hagnaði.  Með honum er verið að skila hagnaði til eigenda félags sem lagt 

hafa fram fjármagn til þess.  Stefán Svavarsson, prófessor við Viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst, telur það óhæfu að löglegt sé að stofna einkahlutafélag og greiða sér laun í samræmi við 

útgefnar reglur en hirða hagnaðinn út í formi arðs.  Hann telur það grundvallarmisskilning að 

slíkar arðgreiðslur séu eðlilegar.  Arður sé ávöxtun á fé bundið í fjáreignum en ofangreindar 

arðgreiðslur eigi ekkert skylt við það heldur séu þær í raun laun.  Þannig væru þeir sem þetta 

gerðu að greiða of lágan tekjuskatt.70     

 

Rök hníga til þess að skatteftirlit hafi orðið flóknara, tíma- og mannaflsfrekara en áður var vegna 

reglna um yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag.  Þar má nefna að álagning 

þessara félagaforma fer ekki fram á sama tíma þar sem álagning einstaklinga liggur fyrir 1. ágúst 

en lögaðila ekki fyrr en 1. nóvember ár hvert.  Áður nægði að senda eitt fyrirspurnarbréf ef kanna 

þurfti eitthvað nánar í rekstri einstaklings.  Þegar reksturinn er í félagi þarf bæði að spyrjast fyrir 

hjá félaginu sjálfu og einstaklingnum sem til skoðunar er og gerir það eftirlitið tímafrekara.   

Eins og áður hefur verið rakið ráða menn hvers konar félög þeir stofna og hvaða form þeir kjósa 

að hafa utan um sinn rekstur.  Ef val þeirra grundvallast á því að þeir greiði lægri skatta í 

einkahlutafélagaformi en sem einstaklingar í rekstri er þeim heimilt að breyta um form.  Það er 

ekki skattasniðganga að vilja greiða sem lægsta skatta heldur nefnist slíkt skattaskipulagning/-

hagræðing og er algjörlega heimil.  Menn skyldu ætla að það ætti ekki að vera neitt auðveldara 

að gjaldfæra kostnað sem ekki er frádráttarbær í einkahlutafélagi en í bókhaldi hjá einstaklingi 

sem stundar rekstur.  Eins og rakið er hér framar er það þó raunin þegar umhverfið er orðið 

miklu flóknara og ógegnsærra.  Þeir sem lögðust gegn þessum breytingum á sínum tíma hafa líka 

bent á þau rök að þessar breytingar myndu gera fólki auðveldara að hefja atvinnurekstur standist 

ekki.  Það að hefja atvinnurekstur á eigin kennitölu hafi verið og sé enn mjög einfalt og að auki 

hafi það ekki kostað neitt öfugt við stofnun félags þar sem bæði þarf að greiða skrásetningargjald 

og borga inn hlutafé.  Það er líka athyglisvert að þegar tölur eru skoðaðar kemur í ljós að þeim 

sem stunda atvinnurekstur hefur ekki fjölgað meira en við mátti búast þegar tekið er mið af 

fólksfjölgun hér á landi.  Samsetning þessa hóps hefur þó breyst verulega þar sem einstaklingum 

í rekstri hefur fækkað en félögum fjölgað.  Nánar er fjallað um þetta í kafla 7.1 um tölulegar 

                                                            
70 Stefán Svavarsson (2009). 
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upplýsingar.  Þeim ókosti að allar eigur manna og maka væru undir í slíkum rekstri hefði 

einfaldlega mátt eyða t.d. með því að leysa maka undan ábyrgð eða með því að einhvers konar 

trygging kæmi í stað ótakmarkaðrar ábyrgðar með öllum eignum viðkomandi.  Þau rök að reglur 

um reiknað endurgjald komi í veg fyrir að menn komist upp með að reikna sér lægri laun í félagi 

heldur en í rekstri standast ekki heldur samkvæmt ofansögðu ef menn geta komið sér undan þeim 

reglum með því að gera það nánast ómögulegt að rekja tengsl þeirra við tiltekið félag.  Farið var 

yfir reglur um reiknað endurgjald í kafla 5.1.1 hér framar.  

Með þessum sömu lögum nr. 133/2001 var tekjuskattur einkahlutafélaga, hlutafélaga og 

samlagshlutafélaga, einnig lækkaður úr 30 % í 18%.  Má því segja að lagabreytingin hafi ekki 

eingöngu heimilað breytingar á einstaklingsrekstri yfir í einkahlutafélagaform heldur einnig verið 

bein hvatning til slíkrar breytingar. 

Á ofanrituðu sést að það verður að hyggja að ýmsu og skattalagabreytingar geta haft víðtæk 

áhrif.  Þetta ákvæði varð að lögum þrátt fyrir mótmæli og áhyggjur margra um að 

skattaundanskot myndu aukast.  Í kafla 7.1 eru tölulegar upplýsingar þar sem fram kemur að 

þessi lagabreyting hafði í för með sér fjölgun einkahlutafélaga. 

6.2.  Skattlagning arðs 

6.2.1.  Hvað telst til arðs? 

 

Hægt er að úthluta verðmætum úr hlutafélögum og einkahlutafélögum til hluthafa með þrennum 

hætti.  Í fyrsta lagi með úthlutun arðs, í öðru lagi sem endurgreiðslu vegna lækkunar hlutafjár eða 

varasjóðs og í þriðja lagi við félagsslit.  Önnur úthutun er óheimil sbr. 98. gr. laga nr. 2/1995 um 

hlutafélög.    

XII. kafli hlutafélagalaga og einkahlutafélagalaga fjallar um arðsúthlutun, varasjóði o.fl.  

Samkvæmt 99. gr. hfl. og 74. gr. ehfl. er því fé sem nota má til arðsúthlutunar skipt í þrjá flokka 

en það eru hagnaður, yfirfærður hagnaður og frjálsir sjóðir og bundnir.71   

                                                            
71 Stefán Már Stefánsson, (2003), bls.353-354. 
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Hagnaði má einungis úthluta sem arði samkvæmt samþykktum reikningi síðasta árs sbr. 1. mgr. 

99. gr. hfl. og 1. mgr. 74. gr. ehfl.  Hefur þetta verið skilið svo að það megi ekki samþykkja 

arðgreiðslur á síðari hluthafafundum vegna reikninga fyrri ára þó svo að heimild til úthlutunar 

arðs hafi ekki verið notuð þá. Ekki má heldur ákveða frekari arðgreiðslur á aukafundi þótt um 

væri að ræða úthlutun samkvæmt samþykktum reikningi ársins á undan.  Helgast það af því að 

samkvæmt b-lið 2. mgr. 84. gr. hfl.72 skal taka ákvörðun á aðalfundi hvernig skuli fara með 

hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.73  Þó virðist vera nægilegt að úthlutun arðs sé ákveðin 

á aðalfundi en útfærsla hennar sé ákveðin síðar á aukafundi.  Arð skal greiða út eigi síðar en 6 

mánuðum eftir að úthlutun hans hefur verið ákveðin samkvæmt 3. mgr. 101. gr. hfl. og 3. mgr. 

76. gr. ehfl.  Sé hagnaði ekki úthlutað sem arði er hann yfirleitt færður í frjálsa sjóði félagsins.  

Samkvæmt 98. gr. hfl.verður hluthöfum ekki greitt úr frjálsum sjóðum nema með arðgreiðslum.74 

Arðshugtakið í skilningi skattalaga er rýmra en samkvæmt hlutafélagalögum og 

einkahlutafélagalögum.  Það tekur til venjulegs úthlutaðs arðs samkvæmt 99. gr. hfl. og 74. ehfl.  

Einnig tekur það til annarra úthlutana  t.d. greiðslna í reiðufé eða öðrum verðmætum75 sbr. 11. 

gr. tsl. þar sem fjallað er um skattskyldan arð.   

Í 1. mgr. 11. gr. kemur fram að  til arðs af hlutum og hlutabréfum í félögum sem um ræðir í 1. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl.  teljist auk venjulegrar arðgreiðslu sérhver afhending verðmæta til 

hlutareiganda með takmarkaða eða ótakmarkaða ábyrgð eða hluthafa sem telja verður sem tekjur 

af hlutareign þeirra í félaginu.  Úthlutun jöfnunarhlutabréfa sem ekki hafa í för með sér breytta 

eignarhlutdeild telst ekki til arðs sbr. einkahlutafélagalög, hlutafélagalög og lög um 

samvinnufélög nr. 22/1991.   

Í 2. mgr. 11. gr. tsl. segir að úthlutun verðmæta samkvæmt 1. mgr. til hluthafa eða hlutareiganda 

sem jafnframt er starfsmaður félags, eða tengds félags, teljist vera laun samkvæmt 1. tölul. A-

liðar 7.gr. tsl. sé hún óheimil samkvæmt lögum um hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög.  

Úthlutun til annarra en starfsmanna sem er óheimil samkvæmt hfl. eða ehfl. telst til tekna 

samkvæmt 4. tölul. A-liðar 7. gr. tsl.  Ef slík úthlutun á sér stað til sameignarfélags, þar sem einn 

                                                            
72 Sambærilegt ákvæði  í ehfl. er í 59. gr. 
73 Stefán Már Stefánsson, (2003), bls. 353. 
74 Stefán Már Stefánsson, (2003), bls. 354. 
75 Ásmundur Vilhjálmsson, (2003), bls. 553. 
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sameigenda er hluthafi, stjórnarmaður eða starfsmaður félagsins telst slík úthlutun til tekna hjá 

honum samkvæmt 1. tölul. A-liðar 7.gr. tsl.   

Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. tsl. telst arður af eigin hlutum hvorki tiltekna né gjalda hjá hlutafélagi 

eða samlagshlutafélagi.   

Samkvæmt 4. mgr. 11. gr. tsl.  telst úthlutun við félagsslit sem er slitið án þess að um sameiningu 

félaga samkvæmt 51. gr. tsl. sé að ræða, til arðs að því marki sem hún er umfram kaupverð 

bréfanna.  Einnig telst til arðs lækkun hlutafjár sem greidd er út til hluthafa umfram kaupverð.   

 

6.2.2.  Skattaleg meðferð arðs. 

 

Eins og fram kemur hér ofar er hugtakið arður í skattalegum skilningi rúmt og tekur til hvers 

kyns úthlutana, þ.e. bæði til venjulegs arðs eða annarra úthlutana.  Það skiptir ekki máli hvort 

ákvörðun um úthlutun fullnægir þeim kröfum sem gerðar eru í hlutafélagalögum eða 

einkahlutafélagalögum en það getur haft áhrif á skattlagninguna.76  Í 2. mgr. 11. gr. tsl. segir að 

þegar úthlutanir séu óheimilar samkvæmt hfl. eða ehfl.  teljist slíkar úthlutanir  til hluthafa sem 

jafnframt eru starfsmenn félags vera laun samkvæmt 1. tölul. A-liðar 7.gr. tsl.  Óheimilar 

úthlutanir til annarra en starfsmanna teljast vera skattskyldar gjafir samkvæmt 4 tölul. A-liðar 7. 

gr. tsl.  Munurinn á því hvort tekjur teljast til 1. tölul. eða 4. tölul. A-liðs 7. gr. felst í 

frádráttarbærni þeirra.  Þannig teljast laun samkvæmt 1. tölul. til frádráttarbærs kostnaðar hjá 

þeim sem greiddi þau en gjöld samkvæmt 4. tölul. eru ekki frádráttarbær.  Þetta ákvæði var sett 

með lögum nr. 133/2001 er breytti lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Í nefndaráliti 

frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til breytinga á lögum nr. 75/1981 

kemur fram að í framkvæmd hafi lán til hluthafa, stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra verið 

veitt þrátt fyrir ákvæði 104. gr. hfl. og 79. gr. ehfl. um að óheimilt væri að veita slík lán eða setja 

tryggingu fyrir ofangreinda aðila.  Engir burðir hafi verið til endurgreiðslu fyrr en skattstjóri 

hefði gert athugasemd við hina ólögmætu lánveitingu.  Því sé lagt til að slíkar lánveitingar verði 

                                                            
76 Ásmundur G. Vilhjálmsson, (2003), bls. 553. 



52 
 

meðhöndlaðar á sama hátt og í nágrannalöndunum og að eins verði farið með ólögmætar 

úthlutanir til starfsmanna.77    

Í 4. tölul C-liðar 7.gr. tsl. segir að arður af hlutum og hlutabréfum í félögum sbr. 11. gr. teljist til 

skattskyldra tekna.  Samkvæmt 3. mgr. 66. gr. tsl. skal tekjuskattur vera 20% af fjármagnstekjum 

einstaklinga utan rekstrar og eru fjármagnstekjur í þessu sambandi tekjur samkvæmt 1.-8. tölul. 

C-liðar 7. gr. tsl.  

Í umfjöllun sem hér fer á eftir um arð er átt við arð í venjulegum skilningi þ.e. arð af hlutum og 

hlutabréfum í félögum.   

 71. gr. tsl. fjallar um tekjuskatt lögaðila.  Í 1. mgr. greinarinnar kemur fram að tekjuskattur 

skráðra hlutafélaga, einkahlutafélaga og samlagshlutafélaga sem eru sjálfstæðir skattaðilar, skuli 

vera 20% .  Þetta hlutfall á einnig við gagnkvæm vátryggingar- og ábyrgðarfélög, kaupfélög og 

önnur samvinnufélög og samvinnufélagasambönd.   

Samkvæmt 2. mgr. 71. gr. skal tekjuskattur annarra lögaðila vera 36%.  Í 3. mgr. greinarinnar 

segir að þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. skuli tekjuskattur þeirra lögaðila er greinir í 3., 4. og 5. 

tölul. 1. mgr. 2. gr. af fengnum arði samkvæmt 4. tölul. C-liðar 7. gr. tsl. vera 20% af þeim 

tekjum.  Félög sem þetta á við um eru samlagsfélög og sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrgð 

félagsaðila og samlög og samtök sem hafa það að meginmarkmiði að annast vinnslu eða sölu á 

framleiðsluvörum félagsaðila sinna.   

Í 9. tölul. 31. gr. tsl. er heimild til að draga frá tekjum lögaðila þá fjárhæð sem hlutafélög, sbr. 1. 

tölul. 1. mgr. 2. gr., og félög og samlög sem falla undir 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. hafa fengið greidda 

í arð samkvæmt 4. tölul. C-liðar 7. gr. af hlutum og hlutabréfum í félögum er greinir í 1. tölul. 1. 

mgr. 2. gr.  Skilyrði frádráttarins eru þau að móttakandi arðs eigi í lok þess árs sem arður er 

greiddur vegna a.m.k. 10% í þeim lögaðila sem greiðir arðinn. Þá verður yfirfæranlegt 

rekstrartap að hafa verið jafnað, þ.m.t. tap sem myndast hefur á tekjuárinu svo að frádrátturinn sé 

heimill.  Sömu reglur gilda um greiddan arð til sömu félagaforma og eru skattskyld samkvæmt 7. 

                                                            
77 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt. Þskj. 461, 114. mál, 127. 
löggjafarþing.  Vefútgáfa Alþingistíðinda: slóð:  http://www.althingi.is/altext/127/s/0461.html  Sótt á vefinn 5. mars 
2011. 
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tölul. 3. gr. tsl. sem eru heimilisföst í öðru aðildarríki á evrópska efnahagssvæðinu (EES) 

aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) eða í Færeyjum.  

 Ákvæðið sem gerði 10% eignarhald að skilyrði fyrir frádrætti arðs var sett með lögum nr. 

128/2009.  Áður var fenginn arður frádráttarbær án skilyrða um lágmarkseignarhald.  Í 

greinargerð með lögum nr. 128/2009 kemur fram að við ákvörðun á 10% eignarhaldi í félagi sem 

greiðir arð hafi sem skilyrði fyrir frádráttarbærni arðs verið tekið mið af evrópskum reglum um 

móður- og dótturfélög78 um skattlagningu arðs á milli félaga.79  Í nefndaráliti frá meirihluta 

efnahags- og skattanefndar kemur fram að þessi rökstuðningur hafi verið gagnrýndur af 

samtökum atvinnulífsins og fleiri umsagnaraðilum.  Þeir hafi einnig bent á að þessi tillaga myndi 

takmarka dreifða eignaraðild í félögum.80  Í nefndaráliti frá fyrsta minnihluta efnahags- og 

skattanefndar er bent á að samkvæmt móður- og dótturfélagatilskipun ESB sé 10% eignarhald 

lágmark sem ríki EES verði að undanþiggja hvað varðar arð ef um 10% eignarhald er að ræða.  

Með öðrum orðum kveður tilskipunin á um að ríki megi ekki skattleggja arð sem A fær frá B ef 

A á meira en 10% í B.  Flest ríki hafi reyndar fært þetta hlutfall í 0% og sé arður því í fæstum 

tilvikum skattlagður.81   Þá sé óheimilt samkvæmt tilskipuninni að takmarka frádrátt með því að 

ganga fyrst á yfirfæranlegt tap félagsins.  Einnig er áréttað að breytingin muni hafa neikvæð áhrif 

á uppbyggingu efnahags landsins.  Þessi breyting muni heldur ekki skila ríkissjóði nema 

óverulegum viðbótartekjum hugsanlega að fyrsta árinu undanskildu.  Verið sé að gera tilraun til 

þess að tvískattleggja tekjurnar, fyrst þegar viðkomandi hlutafélag greiðir skatt af þeim og svo 

þegar þær eru greiddar út til eigenda í formi arðs.  Afleiðingin verði sú að menn muni leysa upp 

íslensk eignarhalds- og fjárfestingafélög eða flytja fjárfestingar sínar úr landi.  

Viðskiptakostnaður sem af þessu hljótist myndi engan virðisauka fyrir samfélagið.  Einnig hefti 

þetta ákvæði dreifða eignaraðild.82  Gildistöku þessa ákvæðis var frestað um eitt ár og tók það 

gildi 1. janúar 2011 og kemur til framkvæmda við álagningu 2012.  

                                                            
78 Tilskipun 90/435/EBE 
79 Nefndarálit um frv. til l. um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 516, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð:  http://www.althingi.is/altext/138/s/0516.html  Sótt á vefinn 21. janúar 2011. 
80 Nefndarálit um frv. til l. um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 528, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0528.html  Sótt á vefinn 21. janúar 2011. 
81 Umsögn Viðskiptaráðs Íslands við frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins.  Slóð: 
http://www.vi.is/files/256.%20m%C3%A1l%20-%20tekju%C3%B6flun%20r%C3%ADkisins_638595042.pdf   
Sótt á vefinn 28. mars 2011. 
82  Nefndarálit um frv. til l. um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 530, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð:  http://www.althingi.is/altext/138/s/0530.html Sótt á vefinn 21. janúar 2011. 
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Eins og áður kom fram var arður fyrir ofangreinda breytingu frádráttarbær að fullu hjá 

hlutafélögum en slíkur frádráttur var heimilaður með lögum nr. 95/1988 sem breyttu lögum nr. 

75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt.  Fyrir þá breytingu var arður skattlagður þannig að 

hlutafélögum var heimilt að draga frá skattskyldum tekjum útborgaðan arð að tilteknu hámarki.  Í 

4. gr. frumvarpsins var lagt til að í stað slíks fyrirkomulags gætu lögaðilar, aðrir en 

sameignarfélög, sjóðir, sjálfseignarstofnanir o.þ.h. dregið móttekinn arð frá skattskyldum tekjum.  

Í greinargerð með frumvarpinu er sagt að megintilgangur laganna sé að koma í veg fyrir 

efnahagslega tvískattlagningu, þannig að hagnaður af atvinnurekstri verði ekki skattlagður meira 

en aðrar tekjur.  Þess vegna sé heimildin takmörkuð við framangreind félagaform en ekki t.d. 

sameignarfélög.  Við innborgun arðs til þeirra sé skattlagningu að fullu lokið þar sem úttekt 

sameignarfélagi sé skattfrjáls en arðgreiðsla úr hlutafélagi til einstaklinga beri 

fjármagnstekjuskatt.  Með reglunum náist því sama skattlagning á arð óháð því hversu marga 

lögaðila hann hefur farið í gegnum og eðli þeirra.83   

 

6.2.2.1.  Arður sem laun 

 

Með lögum nr. 128/2009 var 11. gr. tsl. breytt.  Nýr málsliður bættist við 1. mgr. greinarinnar  

sem hljóðar svo:  „Hjá þeim skattaðilum sem skylt er að reikna sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. 

tölul. A-liðar 7. gr. skal telja til tekna sem laun skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr. 50% af heimilum 

úthlutuðum arði samkvæmt lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög, að því marki sem 

heimil arðsúthlutun félagsins er samtals umfram 20% af skattalega bókfærðu eigin fé þess í 

árslok viðmiðunarárs.“   

Hið nýja ákvæði tók gildi 1. janúar 2010 og kemur til framkvæmda við álagningu 2011 og á 

staðgreiðsluárinu 2010 eftir því sem við á eins og fram kemur í 41. gr. laganna.   

Þessar reglur gera það að verkum að hluti arðs verður skattlagður sem laun hjá þeim sem arðinn 

fær.  Reglurnar taka þannig ekki til allra hluthafa hlutafélaga og einkahlutafélaga heldur aðeins 

þeirra hluthafa sem eiga að reikna sér endurgjald samkvæmt 7. gr. tsl.  Þær gilda óháð því hvort 

                                                            
83 Greinargerð með frv. til l. um breytingu á lögum nr. 75/1981.  Þskj. 942, 553. mál, 122. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð:  http://www.althingi.is/altext/122/s/0942.html. Sótt á vefinn 30. mars. 2011. 
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menn hafi reiknað sér laun eins og þeim bar samkvæmt viðmiðum ríkisskattstjóra.  Þannig getur 

eigandi sem hefur reiknað sér endurgjald samkvæmt viðmiðunarreglum og greitt af því tekjuskatt 

einnig þurft að greiða tekjuskatt af hluta þeirra arðgreiðslna sem hann fær frá félaginu.  Þetta á 

við um arðgreiðslur sem eru umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé.  Í ákvarðandi bréfi nr. 

8/2010 kemur fram að skattalegt eigið fé félags séu eignir þess að frádregnum skuldum og að á 

framtali rekstraraðila sé skattalegt eigið fé fært í reit 7990.84 

Þar sem þetta á við um arðgreiðslur sem eru umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé getur 

ákvæðið lent harðar á félögum með lágt hlutafé.  Hér að neðan eru dæmi um slíkt.  Til 

einföldunar er gert ráð fyrir að hluthafi sé aðeins einn.  Í fyrirtæki A er hlutafé kr. 500.000, í 

fyrirtæki B er hlutafé 2 milljónir og í fyrirtæki C er hlutafé kr. 10.000.000.  Hagnaður allra 

félaganna er kr. 2.000.000.  Forsendur útreiknings miðast við það að sá hluti arðs sem telst til 

launa lendi í hæsta þrepi tekjuskatts eða 46,21%.  Arðgreiðslur fyrirtækis A skila tæpum 465.000 

krónum í skatt meðan greiddar eru tæpar 425.000 krónur vegna arðgreiðslna fyrirtækis B og 

aðeins 320.000 krónur vegna fyrirtækis C.  Hjá fyrirtæki C er greiddur arður ekki umfram 20% 

af skattalegu bókfærðu eigin fé fyrirtækisins og því telst hann ekki til launa hjá viðtakanda.  

Hann greiðir því eingöngu fjármagnstekjuskatt af mótteknum arði eða 20%.  Tölur í dæminu 

miðast við tekjuárið 2011.  Dæmið er sett upp í eftirfarandi töflu: 

FORSENDUR FYRIRTÆKI A FYRIRTÆKI B FYRIRTÆKI C 
Hlutafé 500.000 2.000.000 10.000.000 
Hagnaður 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Skattalegt bókf. e.fé 2.500.000 4.000.000 12.000.000 
20% af skl. e.fé 500.000 800.000 2.400.000 
Tekjusk. af hagnaði 400.000 400.000 400.000 
Greiddur arður 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
Arður umfr. 20% 1.100.000 800.000 -800.000 
50% af arði 550.000 400.000 0 
Arður samtals 1.050.000 1.200.000 1.600.000 
Laun 550.000 400.000 0 
Fjárm.tekjusk. 20% 210.000 240.000 320.000 
Tekjusk. 46,21% 254.155 184.840 0 
Skattur samtals 464.155 424.840 320.000 

 

                                                            
84 Ríkisskattstjóri (2010).  Ákvarðandi bréf nr. 8/2010. 
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Í athugasemdum  með frumvarpi til laga nr. 128/2009 kemur fram að gerðar séu tillögur um 

breytingar sem snerta einkahlutafélög.  Þær miði að því að draga úr misræmi á skattlagningu 

tekna úr þeim og annarra tekna. Helsta breytingin sé að draga úr hættu á því að launatekjur séu 

færðar í búning fjármagnstekna og það sé gert með því að ákveða að ef arðsúthlutun fari umfram 

20% ávöxtun á eigin fé hlutafélags skuli það sem úthlutað er umfram þau mörk skattlagt sem 

launatekjur.85  Þessar reglur eiga þannig að koma í veg fyrir að menn reikni sér lágmarkslaun úr 

hendi fyrirtækja sem þeir eiga eða eru tengdir  og greiði af þeim tekjuskatt, en fái háar 

arðgreiðslur sem eru skattlagðar sem fjámagnstekjur og greiði þar með miklu lægri skatt en þeir 

hefðu annars gert.  Mikil fjölgun hafi orðið á einkahlutafélögum með yfirfærslu 

einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélagaform.  Oft hafi launagreiðslum til ráðandi aðila verið 

haldið í lágmarki en þess í stað greiddur út arður.  Slík aðferð við úttekt úr rekstri hafi skapað 

óeðlilegt misræmi í skattlagningu heildartekna á milli rekstrarforma og þannig haft áhrif á 

ráðstöfunartekjur eigenda rekstrar auk þess að skerða tekjur sveitarfélaga.86 

Í nefndaráliti frá meirihluta efnahags- og skattanefndar kemur fram að ákvæðinu sé ætlað að 

koma á meiri festu í framkvæmd reglna um reiknað endurgjald og bæta um leið sveitarfélögum 

tekjumissi sem þau hafi orðið fyrir á liðnum árum vegna færslu einstaklingsrekstrar í 

einkahlutafélagaformið.  Þarna kemur einnig fram að með hugtakinu skattalegu bókfærðu eigin 

fé sé átt við það eigið fé sem fram kemur í skattframtali, þ.e. mismunur á eignum og skuldum.  

Einnig er það tiltekið að í skattframkvæmd liggi fyrir ítarlegar upplýsingar um það hverjum beri 

að reikna sér endurgjald.87 

Í nefndaráliti frá fyrsta minnihluta efnahags- og skattanefndar er lagst gegn þessu ákvæði en 

mælt með því að reglur um reiknað endurgjald verði þess í stað endurskoðaðar.   Ekki er gerð 

athugasemd við tilgang ákvæðisins sem sé sá að þeir sem fái laun greidd frá eigin fyrirtækjum 

komist ekki undan því að greiða fullan skatt af vinnuframlagi sínu.  Það verði hins vegar að vera 

skýrt að aðrir eigendur hlutafjár þ.e. þeir sem fjárfesta í félagi en starfa ekki í því greiði einungis 

fjármagnstekjuskatt af fengnum arði. Samkvæmt frumvarpinu sé vísað til 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 
                                                            
85 Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 292, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa Alþingistíðinda: 
slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0292.html  Sótt á vefinn 23. nóvember 2010. 
86 Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 292, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa Alþingistíðinda: 
slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0292.html  Sótt á vefinn 23. nóvember 2010. 
87 Nefndarálit um frv. til l. um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 516, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð:  http://www.althingi.is/altext/138/s/0516.html  Sótt á vefinn 21. janúar 2011. 
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7. gr. tsl. en þar komi fram hugtakið „ ráðandi aðili” sem sé óljóst.  Nær væri að kveða skýrar á 

hver skuli reikna sér endurgjald.  Einnig er það gagnrýnt að ekkert tillit sé tekið til þess hvernig 

hagnaður til arðsúthlutunar hafi myndast né á hve löngum tíma eigið fé félags hefur byggst upp.  

Hagnaður gæti t.d. verið tilkominn vegna söluhagnaðar á atvinnuhúsnæði.88    

 

6.2.2.2.  Hverjir falla undir ákvæðið?   

 

Þegar þessi breyting er skoðuð verður fyrst að huga að því hverjir falla undir þennan málslið.  

Það eru þeir skattaðilar sem er skylt að reikna sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. 

tsl.  Þar segir:  „Vinni maður við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal hann telja sér 

til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt og hefði hann innt það af hendi fyrir óskyldan eða 

ótengdan aðila. Sama gildir um vinnu við atvinnurekstur eða starfsemi sem rekin er í sameign 

með öðrum og einnig um vinnu manns við atvinnurekstur lögaðila þar sem hann er ráðandi aðili 

vegna eignar- eða stjórnunaraðildar.  Á sama hátt skal reikna endurgjald fyrir starf sem innt er 

af hendi af maka manns eða barni hans sé starfið innt af hendi fyrir framangreinda aðila.“ 

Í reglum um reiknað endurgjald sem ríkisskattstjóri setur árlega segir:  „Tengsl milli launþegans 

og vinnuveitandans til þess að reikna skuli endurgjald samkvæmt reglum þessum teljast vera 

fyrir hendi þegar sá sem launin tekur eða ætti að taka telst vera ráðandi aðili vegna eignar- eða 

stjórnunaraðildar. Maður telst ráðandi aðili ef hann sjálfur, maki hans, venslamaður eða annar 

nátengdur aðili er í stjórn félagsins eða framkvæmdastjórn þess eða ef hann, einn eða ásamt 

maka eða öðrum tengda- og venslamönnum eða samstarfsmönnum, á það stóran hluta í félaginu 

að ætla megi að það hafi áhrif á ákvörðun launanna. Tengsl þessi teljast á sama hátt vera fyrir 

hendi ef um er að ræða óbeina eignar- eða stjórnunaraðild svo sem starfi maður hjá dótturfélagi 

eða hlutdeildarfélagi félags sem hann hefur ráðandi stöðu í.“89 

Yfirleitt er ekki vandamál að túlka hverjir falli undir þessa grein.  Það er helst í þeim tilvikum 

þar sem meta á hvort aðili er ráðandi aðili eða ekki sem vafi kemur upp.  Af orðalagi 

                                                            
88 Nefndarálit um frv. til l. um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 516, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa 
Alþingistíðinda: slóð:  http://www.althingi.is/altext/138/s/0516.html  Sótt á vefinn 21. janúar 2011.. 
89 Ríkisskattstjóri (2011). RSK 6.05.  Reglur um reiknað endurgjald. 
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viðmiðunarreglnanna má ráða að menn falli undir þessi ákvæði ef þeir eru sjálfir ráðandi aðilar, 

annað hvort vegna eigin eignar- eða stjórnunaraðildar eins og segir í lagatextanum.  Í 

viðmiðunarreglunum er einnig talað um að maður teljist ráðandi ef hann, einn eða ásamt maka 

eða öðrum tengda- og venslamönnum eða samstarfsmönnum, eigi það stóran hluta í félaginu að 

ætla megi að það hafi áhrif á ákvörðun launanna.  Þetta þýðir það að hluthafi í félagi sem 

jafnframt er starfsmaður félagsins getur fallið undir ákvæðið vegna eignar samstarfsmanna sinna.  

Dæmið gæti litið svo út að í félagi væru 50 hluthafar og ætti hver 2% hlut og allir störfuðu í 

félaginu.  Orðalag reglnanna verður ekki skilið öðruvísi en þeir féllu allir undir ákvæðið vegna 

ráðandi stöðu hinna hluthafanna og virðist  orðalag reglnanna að þessu leyti vera rýmra en 

lagatextans.  Slíkt fær ekki staðist og lögin ganga auðvitað alltaf framar reglum.  Um túlkun á 

hugtakinu ráðandi aðili er fjallað nánar í kafla 5.1.1  hér framar.  

Í desember 2009 voru embætti ríkisskattstjóra sendar spurningar er lúta að túlkun 3. gr. laga nr. 

128/2009.  Þessum spurningum var svarað með ákvarðandi bréfí nr. 1/2010. 90  Í annarri 

spurningunni eru settar fram þær forsendur að allt óráðstafað eigið fé félags sé greitt út.  Í a-lið er 

spurt hver ákveði hvort hluthafi  falli undir skilyrði 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr.  tsl.  Í svari 

ríkisskattstjóra er á það bent að félag eigi að skila staðgreiðslu af útgreiddum arði annars vegar 

og beri að fara með staðgreiðslu af honum samkvæmt lögum nr. 94/1996 en sé um launatekjur að 

ræða beri að skila staðgreiðslu samkvæmt ákvæðum laga nr. 45/1987.  Samkvæmt þessu er það 

forsvarsmanna félagsins sjálfs að meta í hvaða tilvikum eigi að líta á arð sem laun.  

Í b-lið er jafnframt er spurt um það hvert hluthafi skuli leita með málsmeðferðarkæru sé hann 

ekki sammála ákvörðun er þetta varðar.  Í svari kemur fram að hluthafi eigi að gera grein fyrir 

greiðslum frá félagi á skattframtali sínu og geti þar sett fram rökstuddar athugasemdir samhliða 

framtalsgerð telji hann félagið ekki hafa farið rétt að.  Um sé að ræða álagningu opinberra gjalda 

og sæti slík mál kæru til ríkisskattstjóra og séu úrskurðir hans kæranlegir til yfirskattanefndar.  

Í bindandi áliti ríkisskattstjóra nr. 6/2010 er vikið að því hvort reglurnar eigi við erlent félag.  Þar 

eru aðstæður þær að maður heimilisfastur á Íslandi starfar fyrir erlent félag í hans eigu utan 

Íslands.  M.a. er spurt að því hvort reglur um reiknað endurgjald gildi að einhverju leyti um 

vinnusamband í slíku félagi.  Einnig er spurt að því hvort telja beri helming greidds arðs til 

                                                            
90 Ríkisskattstjóri (2010).  Ákvarðandi bréf  nr. 1/2010.  
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launa.  Í svari ríkisskattstjóra kemur fram að eðli máls samkvæmt gildi reglur um reiknað 

endurgjald um einstaklinga í rekstri og félög sem eigi heimili á Íslandi samkvæmt 2. gr. tsl.  

Reglurnar eigi ekki við um menn sem starfi erlendis á vegum félags sem sé ekki heimilisfast hér.  

Um það hvort telja beri helming arðsins sem laun er vísað til þess að orðalag hins nýja málsl. 1. 

mgr. 11. gr. tsl. sé skýrt og ljóst sé að reglan eigi aðeins við þá menn sem skylt sé að reikna sér 

endurgjald og því ekki um vinnusambönd í erlendum félögum. 91 

Í ákvarðandi bréfi nr. 1/2011 eru vangaveltur um hvernig arðgreiðslur félags sem hafi verið selt 

verði skattlagðar.  Fram kemur að allur rekstur félags hafi verið seldur á árinu 2010 og rekstur 

þar með aflagður en ekki hafi verið tekin ákvörðun um félagsslit.  Einnig er gert ráð fyrir að 

eigendum sé ekki skylt að reikna sér endurgjald samkvæmt 58. gr. tsl. eftir sölu.  Annars vegar er 

spurt um hvernig arður sem greiddur er á árinu 2010 verði skattlagður og hins vegar arður sem 

greiddur verði á árinu 2011.  Í svari ríkisskattstjóra er á það bent að það skipti sköpum varðandi 

skattlagningu úthlutaðs arðs hvort móttakanda beri að reikna sér endurgjald eða ekki.  Þar sem 

ekki komi fram upplýsingar um eignir félagsins eftir söluna eða það hvort einhvers 

vinnuframlags sé þörf gengur ríkisskattstjóri út frá því að hvorki eigendur né aðrir starfsmenn 

starfi fyrir félagið eftir söluna og miðast svarið við þær forsendur.  Ríkisskattstjóri telur að 

annars vegar verði að líta til hvort eiganda sem fær arð hafi borið að reikna sér endurgjald þegar 

ákvörðun um arðsúthlutun er formlega tekin eða hvort eingöngu eigi að líta til stöðu eigandans 

hjá félaginu á því ári sem arðsúthlutun miðast við, í þessu tilfelli árið 2010 vegna arðsúthutunar 

2011.  Ríkisskattstjóri telur að ekki eigi að líta eingöngu til stöðu eigandans á því tímamarki sem 

arðsúthlutun fer fram heldur eigi að líta á stöðu hans heildstætt á því ári.  Hafi eigandi starfað í 

þágu félagsins innan ársins fellur hann undir ákvæðið að mati ríkisskattstjóra.  Samkvæmt þessu 

ber að skattleggja arð félagsins sem spurt var um að hluta sem laun fyrra árið en alfarið sem 

fjármagnstekjur seinna árið.92   

Í ákvarðandi bréfi nr. 2/2011 eru aðstæður þær að ráðandi aðili hyggst láta af störfum á árinu 

2010 sem framkvæmdastjóri hlutafélags.  Vegna góðrar stöðu félagsins megi telja líklegt að 

arður verði greiddur út á árinu 2011 en á þeim tímapunkti verði maðurinn ekki starfandi fyrir 

félagið lengur en muni hugsanlega setjast í stjórn þess.  Fyrirspyrjandi telur að ekki verði séð að 

                                                            
91 Ríkisskattstjóri (2010).  Bindandi álit nr. 6/2010.   
92 Ríkisskattstjóri (2011). Ákvarðandi bréf nr. 1/2011.   
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framkvæmdastjóranum fyrrverandi beri að telja til tekna 50% af arðgreiðslum á árinu 2011.  

Ríkisskattstjóri vísar í svari sínu til tilgangs laganna  að sporna við því að menn geti reiknað sér 

lágmarkslaun en fengið greiddar háar fjárhæðir í formi arðs.  Líta verði heildstætt til þessa 

tilgangs við beitingu lagaákvæðanna.  Þar ráði úrslitum hvort aðila beri skylda til að reikna sér 

endurgjald eða ekki.  Ekki nægi eingöngu að líta til þess tímamarks sem ákvörðun um úthlutun 

arðs er tekin heldur beri að líta heildstætt á stöðu viðkomandi aðila á því ári, en ekki verður séð 

að jafnframt beri að líta til þess tíma sem arðsúthlutun miðast við, þ.e. undanfarandi ár.  Af þessu 

leiði að sé skylda fyrir hendi til að reikna sér endurgjald innan þess árs sem ákvörðun um 

úthlutun er tekin séu líkur á því að reglan í 3. málsl. 1. mgr. 11. gr. tsl. eigi almennt við.  Í þessu 

tilfelli verði því að meta hvort hugsanleg stjórnarseta viðkomandi manns valdi því að hann teljist 

ráðandi aðili og falli þar með undir reglurnar.93 

 

6.2.2.3.  Frádráttarbærni arðgreiðslna - er arður laun? 

Arður af hlutum og hlutabréfum telst til skattskyldra tekna samkvæmt 4. tölul. C-liðar 7. gr. tsl.  

Samkvæmt 3. mgr. 66. gr. tsl. greiða einstaklingar fjármagnstekjuskatt af slíkum tekjum eða 20% 

sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 94/1996.  Lögaðilar samkvæmt 3., 4. og 5. tölul. 1. mgr. 2. gr. tsl. 

greiða einnig fjármagnstekjuskatt af arði sbr. 3. mgr. 71. gr. tsl.  Skattskyld laun eru tilgreind í  

A-lið 7. gr. tsl.  Núna eru skattþrepin þrjú samkvæmt 66. gr. tsl. eins og áður hefur komið fram.  

Af launum skal greiða iðgjald í lífeyrissjóð sbr. lög nr. 129/1997.  Þar segir í 1. mgr. 3. gr. að 

lágmarksiðgjöld til lífeyrissjóðs samkvæmt 2. gr. skuli reiknuð af heildarfjárhæð greiddra launa 

og endurgjalds fyrir hvers konar vinnu, starf og þjónustu.  Stofn til iðgjalds skuli vera allar 

tegundir launa eða þóknana fyrir störf sem skattskyld eru samkvæmt 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. 

gr. tsl.  Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 113/1990 um tryggingagjald er stofn til tryggingagjalds 

allar tegundir launa eða þóknana fyrir starf, hverju nafni sem það nefnist, sem skattskyld eru 

samkvæmt 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl.   

Í 5. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra gjalda er talið upp í sjö töluliðum hvað teljist 

til launa samkvæmt lögunum.  Er þar um að ræða endurgjald fyrir hvers konar vinnu, endurgjald 

                                                            
93 Ríkisskattstjóri (2011). Ákvarðandi bréf nr. 2/2011.   
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við eigin atvinnurekstur, tryggingabætur og styrkir, skaðabætur og vátryggingafé, endurgjald til 

höfunda og rétthafa, verðlaun og heiðurslaun og skattskylda vinninga og greiðslur til aðila sem 

bera takmarkaða skattskyldu hér á landi.  Hver liður er nánar skýrður í hverjum tölulið fyrir sig.  

M.ö.o. eru laun alla jafna endurgjald fyrir vinnu eða þjónustu sem sá er launin fær greidd hefur 

innt af hendi.   

Eins og áður kom fram var 11. gr. tsl. breytt með lögum 128/2009 og nýjum málsl. bætt við 1. 

mgr. greinarinnar.  Þar er kveðið  á um að hluta arðgreiðslu skuli hjá sumum hluthöfum 

skattleggja sem laun.  Arðgreiðsla til hluthafa er ekki endurgjald fyrir vinnu eða þjónustu og því 

erfitt að sjá að umrædd arðgreiðsla geti fallið undir skilgreiningu launa samkvæmt 

staðgreiðslulögum nr. 45/1987.  Þó svo að hluta arðsins eigi að skattleggja sem laun verður ekki 

annað séð en að greiðslan sé eftir sem áður arðgreiðsla sem er heimil samkvæmt hfl. og ehfl.  

Þessi úthlutun úr félagi í formi arðs er því meðhöndluð skattalega eins og um óheimila úttekt úr 

félagi væri að ræða sbr. 2. mgr. 11. gr. tsl. þó svo sé í raun ekki. 

Í ákvarðandi bréfi nr. 1/2010 er spurt hvort greiða skuli í lífeyrissjóð samningsbundinn 

séreignarlífeyrissparnað, stéttarfélagsgjöld og orlof af þessum launum.  Svar ríkisskattstjóra er að 

fara skuli með þessi laun eins og önnur laun sbr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. tsl.  Í greinargerð með 

lögum nr. 128/2009 kemur fram að sá hluti arðs sem fara ber með sem laun myndi stofn til 

tryggingagjalds í samræmi við ákvæði laga um tryggingagjald .94   

Í 31. gr. tsl. er tiltekið hvaða frádráttur sé heimill frá tekjum af atvinnurekstri.  Í 1. mgr. 1. tölul.  

er tiltekinn rekstrarkostnaður, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, 

tryggja þær og halda þeim við.  Í 3. gr. reglugerðar nr. 483/1994 um frádrátt frá tekjum af 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi kemur fram að launakostnaður til öflunar tekna í 

atvinnurekstri teljist til rekstrarkostnaðar.  Slíkur launakostnaður er því frádráttarbær.   

Í ákvarðandi bréfi nr. 1/2010 gengur fyrirspyrjandi út frá því að um ófrádráttarbæran kostnað sé 

að ræða og spyr hvernig skuli færa þessa greiðslu á framtal svo stofn til tryggingagjalds verði 

                                                            
94 Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins.  Þskj. 292, 256. mál, 138. löggjafarþing.  Vefútgáfa Alþingistíðinda: 
slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0292.html  Sótt á vefinn 23. nóvember 2010. 
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réttur.  Í svari ríkisskattstjóra kemur fram að sá hluti umræddra greiðslna sem teljist til launa sé 

frádráttarbær rekstrarkostnaður og meðhöndlist sem slíkur í skattframtali félagsins.  

Ýmis önnur álitamál koma fram í þessu ákvarðandi bréfi t.d. ef félag dregur fjármagnstekjuskatt 

af arðgreiðslu sem síðar kemur í ljós að reikna átti að hluta sem laun.  Þá hafa safnast vextir á 

staðgreiðslu og tryggingagjald af þessum greiðslum.  Spurt er hverjum beri að greiða  slíka vexti, 

félaginu eða hluthafanum.  Eins og áður sagði tók ákvæðið gildi 1. janúar 2010 og hefur því ekki 

enn reynt á það við álagningu skatta.  Það verður því athyglisvert að sjá hvernig leyst verður úr 

þeim álitamálum sem upp kunna að koma í þessu sambandi.   

 

6.2.2.4.  Er um afturvirkni að ræða? 

 

Í stjórnarskránni segir í 40. gr. að engan skatt megi á leggja né breyta né af taka nema með 

lögum.  Þetta er svokölluð lögmætisregla sem hefur gilt hér allt frá árinu 1874.  Með þessari 

reglu er leitast við að tryggja réttaröryggi.  Skattar verða að vera fyrirsjáanlegir svo að 

skattgreiðendur geti skipulagt fjármál sín og viti fyrirfram hvaða skatta þeir eigi að  greiða.95  Í 2. 

mgr. 77. gr. segir að enginn skattur verði lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum 

þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.  Áður var ekki bann við íþyngjandi afturvirkni í 

skattalögum og var raunar algengt fyrr á tímum að sett væru afturvirk íþyngjandi lög sem voru 

skattþegni í óhag.  Niðurstaða dómstóla var sú að svigrúm Alþingis væri verulegt til þess að meta 

hversu langt mætti ganga í þessum efnum.96  Á 8. áratug síðustu aldar féllu dómar þar sem varað 

var við afturvirkni laga og loks var henni hafnað.97  Bann við afturvirkni laga var svo lögfest með 

15. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 sem breytti 77. gr. stjskr.  Við mat á því hvort ákvæði í 

skattalögum séu hugsanlega afturvirk verður að líta til þess hvort lögin taki til aðstæðna sem áttu 

við áður en lögin voru sett.  Í hrd. 2003:2329 reyndi á þetta.  Málsatvik vörðuðu hlutabréfakaup J 

á árinu 1996 og heimild þágildandi laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt til frádráttar 

80% fjárfestingarinnar upp að tilteknu hámarki frá tekjum.  Færi fjárhæðin yfir frádráttarmörk 

                                                            
95 Sigurður Líndal(2006), bls. 51. 
96 Sigurður Líndal (2006), bls. 51. 
97 Sjá nánar hrd. 1980, bls. 1732 og hrd. 1985, bls. 1296. 
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mátti flytja hana milli ára og nýta á næstu fimm árum.  J notfærði sér þessa frádráttarheimild í 

skattframtali 1997 og í skattframtali 1998 miðaði hann ónýttan skattafrádrátt við sömu upphæð 

og áður.  Í millitíðinni hafði lögum nr. 75/1981 verið breytt með lögum nr. 137/1996 og 

skattahagræðið skert.  Frádrátturinn var lækkaður í áföngum á þremur árum en ef menn áttu eldri 

ónýttan frádrátt skyldi fara með hann eins og fjárfestingin að baki honum hefði átt sér stað eftir 

gildistöku laganna.  Skattstjóri hafnaði frádrætti J  með vísan til þessa og var sú niðurstaða 

staðfest í yfirskattanefnd.  J fór fram á að úrskurður yfirskattanefndar yrði felldur úr gildi og að 

honum yrði greiddur mismunurinn þar sem löggjafinn hefði með setningu laga nr. 137/1996 

mælt fyrir um afturvirka skerðingu á rétti sem hann hefði þegar áunnið sér samkvæmt lögum.  

Ákvæði laga nr. 137/1996 gætu ekki náð til fjárfestinga sem til var stofnað fyrir gildistöku þeirra 

þar sem það væri íþyngjandi og afturvirkt og í andstöðu við 2. mgr. 77. gr. stjskr.  Í Hæstarétti 

var á það bent að stjórnvöld hefðu sjálf hvatt fólk til hlutabréfakaupa í þágu atvinnulífsins sem í 

fælist nokkur áhætta í stað þess að fjárfesta á öruggari hátt.  Ríkið hefði á móti  veitt skattívilnun 

af 80% fjárfestingarinnar.  Tíminn sem ívilnunin var veitt var fyrirfram ákveðinn og frekar 

stuttur.  Menn áttu því að geta borið saman skattalegt hagræði og áhættuna við fjárfestinguna.  

Líta yrði til ofangreinds þegar metið væri hvort ákvæðið samrýmdist reglu 2. mgr. 77. gr stjskr.  

og að því virtu var fallist á með J að lagagreinin fæli í sér afturvirkni sem bryti í bága við 

greinina.  Í sératkvæði tveggja dómara  kom fram að lög nr. 137/1996 hefðu náð til fjárfestinga 

sem áttu sér stað fyrir gildistöku þeirra en þau vörðuðu samt álagningu tekjuskatts í framtíð en 

ekki í fortíð.  Skattskylda stefnda tekjuárið 1997 réðist  fyrst og fremst af tekjum hans og eignum 

á því ári og þeim frádráttarheimildum sem þá voru í gildi. Áðurnefnd lagabreyting, sem tók gildi 

1. janúar 1997, væri almenn breyting á frádráttarreglum og kæmi ekki til framkvæmda fyrr en 

við álagningu eftir lok skattárs. Að mati þessara tveggja dómara fól greinin því ekki í sér 

afturvirkni og fór ekki gegn 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

Eins og komið hefur fram ber í vissum tilfellum að reikna helming hluta útgreidds arðs sem laun 

hjá viðtakanda.  Reglur um arðsúthlutun í hlutafélagalögum og einkahlutafélagalögum eru 

þannig að ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar skal taka á aðalfundi.  Eingöngu má ráðstafa hagnaði 

síðasta árs samkvæmt samþykktum reikningum.  Þannig er ákvörðun um arð vegna hagnaðar 

ársins 2009 tekin á aðalfundi 2010.  Lög nr. 128/2009 sem breyttu 11. gr. tsl. voru samþykkt 18. 

desember 2009 og tók þetta ákvæði gildi 1. janúar 2010.  Samkvæmt því er tekjuskattur lagður á 

helming arðs til hluthafa séu þeir skyldir samkvæmt 7. gr. tsl. að reikna sér endurgjald í félagi 
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vegna eignar- eða stjórnunaraðildar.  Greiðsluskylda þessara manna stofnast vissulega á árinu 

2010 þegar þeim er greiddur arðurinn en um er að ræða skatt af tekjum sem mynduðust á árinu 

2009  þ.e. fyrir gildistöku laganna.   

Þetta er staðfest í ákvarðandi bréfi nr. 1/2010.  Þar er m.a. svarað þeirri fyrirspurn hvernig skuli 

meðhöndla arð sem til kemur fyrir gildistöku laganna það er hvort ákvæðið eigi við arð 2010 

vegna ársins 2009 og fyrr eða 2011 vegna 2010 og síðar.  Fyrirspyrjandi getur þess að samkvæmt 

upplýsingum frá fjármálaráðuneyti virðist hafa staðið til að láta ákvæðið taka til hagnaðar sem 

myndaðist eftir komandi áramót, þ.e. 2010.  Ríkisskattstjóri svarar á þann veg að væntanlega sé 

verið að spyrja um gildistöku 3. gr. laga nr. 128/2009 og vísar til 41. gr. laganna þar sem fram 

komi að 3. gr. hafi tekið gildi 1. janúar 2010 og komi til framkvæmda við álagningu opinberra 

gjalda 2011 og eftir því sem við á í staðgreiðslu tekjuárið 2010.  Arður sem sé greiddur eða 

úthlutað tekjuárið 2010 teljist tekjur þess árs hjá hluthafanum og falli undir þá reglu sem hafi 

verið lögfest með umræddu lagaákvæði.98   

Það er ljóst að umræddar reglur taka til tekna sem aflað hefur verið áður en lögin tóku gildi.  Það 

hefur valdið vafa og um verið deilt að hve miklu leyti heimilt sé að beita nýjum breyttum lögum í 

slíkum tilfellum.  Má þar nefna dæmi um skattlagningu söluhagnaðar sem fallið hefur til áður en 

ný lög gengu í gildi.  Á það hefur og verið bent að reglur um það hvað telja beri skattskyldar 

tekjur geti virkað aftur í tímann.  Þá sé litið svo á að ekki sé verið að skattleggja gerninginn 

sjálfan, í þessu tilfelli úthlutun arðs, heldur sé horft til þess að tekjurnar séu notaðar við mat á 

skattþoli og þar með skattskyldu gjaldenda.99  

Lögmætisregla stjórnarskrár felur í sér að skattar eiga að vera fyrirsjáanlegir.  Í því tilfelli sem 

hér er til skoðunar, þ.e. skattlagningu hluta arðs sem launa, voru nýju lögin birt í desember 2009 

og tóku gildi 1. janúar 2010.  Álitamálið er í raun hvenær skattskyldan stofnast.  Er það á þeim 

tímapunkti sem tekjurnar myndast eða þegar þær eru greiddar út?  Menn vita að fái þeir á annað 

borð greiddan út arð úr félagi sem þeir eru hluthafar í, verður það á því tekjuári eftir að hagnaður 

myndast.  Það hvort hagnaður eða tap er á rekstri félags liggur fyrir þegar ársreikningur þess er 

lagður fram.  Þá ætti mönnum líka að vera ljóst hvernig þessar framtíðartekjur verði skattlagðar.  

Í millitíðinni er reglum breytt og skattlagningin verður öðruvísi.  Á þetta ákvæði reynir fyrst nú 

                                                            
98 Ríkisskattstjóri (2010). Ákvarðandi bréf nr. 1/2010.   
99 Sigurður Líndal, ( 2006), bls. 60. 
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við álagningu 2011 vegna tekjuársins 2010.  Það verður fróðlegt að fylgjast með hvort einhver 

skjóti þessu álitaefni til yfirskattanefndar eða dómstóla til að skera úr um hvenær skattskyldan 

stofnast raunverulega og þá um leið hvort þetta ákvæði feli í sér afturvirkni.       

 

6.2.2.5.  Er um mismunun að ræða? 

 

Skilgreining prófessors Jónatans Þórmundssonar á skatti er svohljóðandi:  „Skattur er greiðsla, 

venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða að gjalda til hins 

opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, efnislegum mælikvarða og 

án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.“100  Þeir sem falla í tiltekinn hóp eiga að greiða 

sama skattinn.  Ef aðstæður allra innan hóps eru eins getur einhver úr þeim hópi ekki komist hjá 

því að greiða tiltekinn skatt sem lagður er á hópinn.  Á sama hátt má ekki leggja skatt á suma í 

hópnum sem ekki er lagður á aðra.  Það má með öðrum orðum ekki mismuna þeim sem eins er 

ástatt fyrir.  Þetta er lögfest í 65. gr. stjskr.  þar sem segir m.a. að allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum.  Mismunun eftir efnahag hefur hins vegar ekki verið talin fara gegn þessu ákvæði.  

Þannig er hægt að leggja hærri skatt á einstaklinga með háar tekjur en þá sem eru með lægri 

tekjur.  Það verður hins vegar að gæta þess að slíkar reglur gildi um alla sem eins er ástatt um 

eins og áður hefur komið fram.   

Hér framar hefur verið lýst áhrifum breytingar á 11. gr. tsl. sem gerir það að verkum að arður er í 

vissum tilfellum skattlagður sem laun.  Það er í þeim tilvikum þegar móttakandi arðs er ráðandi 

aðili í félaginu sem arðinn greiddi.  Hann fellur því undir ákvæði 7. gr. tsl. sem kveður á um 

skyldu til að reikna sér endurgjald.  Helmingur þess hluta útgreidds arðs sem er umfram 20% af 

skattalegu bókfærðu eigin fé félagsins telst til launatekna hjá honum.  Félagið verður því við 

útgreiðslu arðsins að halda eftir staðgreiðslu og skila annars vegar fjármagnstekjuskatti og hins 

vegar tekjuskatti.  Reglurnar eiga ekki við um alla hluthafa sem fá greiddan arð og hafa fram til 

þessa verið skattlagðir á sama hátt.  Þær taka eingöngu til þeirra sem eru ráðandi aðilar í 

félagi.101     

                                                            
100 Jónatan Þórmundsson, (1982), bls. 2.  
101 Vala Valtýsdóttir (2010). 



66 
 

Sé litið á hluthafa í sambærilegum félögum sem einn hóp ætti samkvæmt áðurnefndri 

skilgreiningu á skatti og ákvæðum 65. gr. stjskr. að skattleggja þá með sama hætti.  Það má ekki 

leggja hærri skatt á einhvern úr hópnum.  Það virðist hins vegar gert með hinum nýju reglum.  

Það eru aðeins hluti eigenda fyrirtækjanna sem falla undir reglurnar en ekki allir.  Það eru aðeins 

þeir sem hefðu átt að reikna sér endurgjald sem eiga að greiða tekjuskatt af hluta af mótteknum 

arði.  Þetta eiga þeir að gera óháð því hvort þeir reiknuðu sér laun samkvæmt þessum ákvæðum 

til samræmis við reglur ríkisskattstjóra eða ekki.  Í hrd. 1986:706 og hrd. 1986:714 var kæruefnið 

álagning fasteignaskatts á veiðihlunnindi eigenda Haffjarðarár.  Gjaldskyldan náði aðeins til 

hlunninda í eigu manna sem bjuggu utan sveitarfélagsins.  Þannig var hluti gjaldenda tekinn út úr 

eftir búsetu og hlutur þeirra gerður verri en annarra gjaldenda sem líkt var ástatt um.  Þótti þetta 

fara gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.     

Einstaklingar í rekstri greiða tekjuskatt af hagnaði sínum en fjármagnstekjuskattur er greiddur af 

arði.  Þannig gætu tveir einstaklingar sem stunda sama atvinnurekstur og reikna sér sömu laun 

greitt mismunandi skatt allt eftir því í hvaða félagaformi rekstur þeirra er.  Sumir eru á þeirri 

skoðun að einstaklingur sem stofnar einkahlutafélag sé einfaldlega að skipuleggja sín fjármál í 

þeim tilgangi að lágmarka skattgreiðslur sínar.  Samkvæmt tekuskattslögum má ekki greiða 

sjálfum sér lægri laun en greidd hefðu verið til ótengds aðila.  Þessi regla gildir einnig um 

ættingja og venslamenn.  Ríkisskattstjóri gefur einnig árlega út viðmið um hvað teljast skuli 

lágmarkslaun í þessum efnum.  Sé litið til þessa mætti ætla að búið væri að girða fyrir að menn 

gætu breytt launatekjum í fjármagnstekjur með því að greiða sér lág laun en háan arð.  Þessar 

reglur virðast ekki duga til og er hinum nýju ákvæðum 11. gr. tsl. ætlað að bregðast við þessu.  

Eins og áður hefur komið fram gagnrýndi minnihluti nefndar þessa tillögu en vildi í staðinn 

herða og bæta reglur um reiknað endurgjald.  Það verður að líta til þess um hvers konar tekjur er 

að ræða.  Skili eitthvað einkahlutafélag mjög háum hagnaði ár eftir ár þrátt fyrir að greiða laun í 

samræmi við viðmið ríkisskattstjóra eru launin hugsanlega ekki nógu há.  Á þessum grunni hefur 

löggjafinn samþykkt þessa breytingu án þess að hún sé talin mismuna hópum.  Það er ljóst að við 

slíka skattlagningu eru sumir hluthafar skattlagðir öðruvísi en aðrir en allir þeir sem falla í þann 

flokk að vera ráðandi aðilar eru skattlagðir eins.    

Eins og áður hefur komið fram greiða sameignarfélög og samlagsfélög hærri skatt en 

einkahlutafélög.  Það er vegna þess að hluthafar í einkahlutafélögum og hlutafélögum greiða 
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fjármagnstekjuskatt af mótteknum arði en eigendur hinna félagaformanna greiða ekki skatt af 

úttektum sínum úr félaginu.  Endanleg skattlagning á þessi félagaform er því sú sama.  

Tekjuskattur hlutafélaga og einkahlutafélaga er 20% en sameignarfélög og samlagsfélög greiða 

36% tekjuskatt.  Greiði hlutafélag eða einkahlutafélag fullan arð nemur hann 80% af hagnaði 

eftir skatta og einstaklingur sem fær þann arð greiðir 20% fjármagnstekjuskatt af því hlutfalli eða 

16%.  Endanleg skattlagning á hlutafélög og einkahlutafélög er því 36% eins og hin félagaformin 

búa við.  

Hin nýju ákvæði 11. gr. um að hluti arðs skuli teljast til launatekna skekkja þessi hlutföll.  

Endanleg skattlagning þeirra hlutafélaga og einkahlutafélaga sem þarna falla undir getur orðið 

hærri.  Hér á eftir er sýnt dæmi um slíkt.  Forsendur eru þær að allur arður sé greiddur til eigenda 

sem falla undir hið nýja ákvæði. 

Forsendur miðað við álagningu 2011 vegna tekjuársins 2010 

Hagnaður        10.000.000 

Tekjuskattur 18%      ( 1.800.000)  

Hagnaður ársins eftir tekjuskatt      8.200.000_ 

 

Eigið fé félags í árslok 2010                 10.000.000  

Hagnaður greiddur út sem arður                             8.200.000 

Greiðsla umfram 20% af eigin fé 102                              6.200.000 

Helmingur arðs umfram 20% sem laun                          3.100.000 

 

Skipting arðs 

Arður                                                                              5.100.000 

Laun                                                                               3.100.000 

Samtals                    8.200.000   

 

                                                            
102 20% af eigin fé er 2.000.000 og dregst það frá greiddum arði 
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Skattar og launatengd gjöld 

Tekjuskattur 46,12% af launum103                                1.372.531 

Mótframlag í lífeyrissjóð 8%                                           248.000 

Tryggingagjald 8,65% 104                                                289.602 

Fjármagnstekjuskattur 18% af arði                                  918.000 

Samtals         2.828.133 

Skattlagning 

Tekjuskattur félags        1.800.000 

Tryggingagjald                                                                 289.602 

Skattgreiðsla einstaklings                                              2.290.531 

   4.380.133 

 

 

Í ofangreindu dæmi á þó eftir að taka tillit til þess skatts sem félagið þarf ekki að greiða þar sem 

laun og launatengd gjöld eru frádráttarbær kostnaður.   

Laun                                                                             3.100.000 

Launatengd gjöld                                                      __537.602 

Samtals                                                                        3.637.602 

Félagið þarf því ekki að greiða 18% skatt af kr. 3.637.602 eða kr. 654.768. 

Heildarskattlagning 

Tekjuskattur félags        1.145.232 

Tryggingagjald                                                                 289.602 

                                                            
103 Laun eru 3.100.000 að frádregnu 4% iðgjaldi í lífeyrissjóð.  Skattur reiknast því af 2.976.000. 
104 Stofn til tryggingagjalds eru laun að viðbættu mótframlagi í lífeyrissjóð. 
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Skattgreiðsla einstaklings                                              2.290.531 

Samtals                                                                          3.725.365 

 

Skattlagning m.v. óbreyttar reglur 

Skattur af hagnaði 18%                                                 1.800.000 

Fjármagnstekjuskattur af mótteknum arði 18%            1.476.000 

Samtals                                                                         3.276.000 

 

Endanleg skattlagning hagnaðar félagsins verður samkvæmt ofangreindu dæmi 37,25 % en hefði 

verið 32,76 % m.v. óbreyttar reglur eða sama hlutfall og hjá sameignar- og samlagsfélögum.  

Mismunur á endanlegri skattlagningu í þessu tilfelli verður kr. 449.365.   

Sé dæminu breytt og miðað við neðsta þrep staðgreiðslu eða 37,22% verður endanleg 

skattlagning 34,60% en sé miðað við annað skattþrep eða 40,12% verður endanleg skattlagning 

35,46%. 

Frá áramótum 2011 greiða einkahlutafélög og hlutafélög 20% tekjuskatt og 

fjármagnstekjuskattur er 20%.  Einstaklingar greiða 46,21% skatt í efsta þrepi staðgreiðslu.  Sé 

ofangreint dæmi sett upp m.v. núgildandi skatthlutföll þ.e. eins og verður við álagningu 2012 

verður endanleg skattlagning kr. 3.907.056 eða 39,07 % en hefði verið 36% ef reglur hefðu verið 

óbreyttar.  Mismunur á skattlagningu verður kr. 307.056. 

Tveir hæstaréttardómar gengu um miðja síðustu öld út af stóreignaskattslögunum fyrri nr. 

22/1950.  Þar var til skoðunar þátttaka hlutafélaga og samvinnufélaga í greiðslu 

stóreignaskattsins og sérstæðar reglur um hvernig skyldi ákvarða skattstofninn.  Þóttu reglurnar 

geta leitt til þess að við skattlagningu félaga sem voru eins sett fjárhagslega varð ósamræmi og 

eins var mikill munur milli áðurnefndra félagaforma hlutafélögum í óhag.105  Í hrd. 1953:142 

kemur fram: „Að vísu verður að telja, að framangreindar reglur laga nr. 22/1950 séu ekki 

                                                            
105 Gylfi Knudsen, (1994), bls. 323. 
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eðlilegar og geti leitt til nokkurs ósamræmis, að því er skattgreiðslu einstakra félaga varðar.  En 

þar sem löggjafinn hefur ekki fyrir fram tekið ákveðin félög út úr í því skyni að gera hlut þeirra 

verri en annarra, þykir ekki verða staðhæft, að nefnd ákvæði laganna fái ekki samrýmst 67. gr. 

stjórnarskrárinnar.“106 Hæstaréttardómur107 féll einnig vegna stóreignaskattslaganna síðari nr. 

44/1957 og kom það mál til kasta Mannréttindanefndar Evrópu.  Í úrskurði nefndarinnar segir: „ 

Að því er varðar það kæruatriði, að lög nr. 44/1957 brjóti í bága við 14. gr. Sáttmálans, þar eð 

þau mismuni félagaformum til hagsbóta fyrir samvinnu- og sameignarfélög, þá ber að hafa í 

huga, að mismunun er fylgifiskur skattalaga, þar sem þau verka á mismunandi hátt og með 

mismunandi þunga gagnvart hinum ýmsu einstaklingum og fyrirtækjum í þjóðfélaginu.“108 

Þessir dómar féllu um miðja síðustu öld en sennilega hefur það ekki breyst að mismunun er 

fylgifiskur skattalaga.  Kjarni málsins er sá að ekki má fyrirfram ákveða að taka ákveðin félög út 

úr til þess að gera hlut þeirra verri en annarra.  Með hinum nýju ákvæðum í 11. gr. tsl. þurfa 

sumir hluthafar í sambærilegum félögum að greiða hærri skatt en aðrir hluthafar.  Þessir 

hluthafar hafa hingað til verið skattlagðir með sama hætti og aðrir hvað arðgreiðslur varðar.  

Hins vegar taka hinar nýju reglur auðvitað til allra sem eins er ástatt um, þ.e. þeirra hluthafa sem 

eiga að greiða sér reiknað endurgjald samkvæmt 7. gr. tsl. án tillits til þess hvert reiknað 

endurgjald þeirra er.  Þar sem um verulega skattahækkun er að ræða fyrir hluthafa sem fellur 

undir nýju reglurnar er ekki ólíklegt að álitamál rísi á þeim grunni sem hér hefur verið lýst. 

 

 

  

                                                            
106 Sjá nánar hrd. 1953:142 og hrd. 1954:93. 
107 Sjá nánar hrd. 1958:753. 
108 Gylfi Knudsen, (1994), bls. 323-324. 
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7.  Tölulegar upplýsingar 

 

7.1.  Stofnun einkahlutafélaga. 

 

Lögaðilum hefur fjölgað verulega á skattgrunnskrá undanfarinn áratug og hófst sú þróun árið 

1995 en lög um einkahlutafélög nr. 138/1994 tóku gildi þá í ársbyrjun.  Í slíkum félögum var 

krafan um hlutafé miklu lægri en í hlutafélögum og var mönnum því gert auðveldara að stofna 

félag með takmarkaðri ábyrgð um lítil fyrirtæki sem áður voru rekin á kennitölum einstaklinga.  

Einnig var nokkuð um að hlutafélögum væri breytt í einkahlutafélög á árunum 1995- 1996 og átti 

krafan um hærra hlutafé í hlutafélögum en í einkahlutafélögum án efa stóran þátt í því.109          

Tekjuskattur hlutafélaga og einkahlutafélaga lækkaði einnig mikið á árunum 1990-1994 þegar 

hann fór úr 50% í 33%.110  Árið 2002 lækkaði hann í 18%, svo í 15% árið 2009 en hækkaði aftur 

í 18% árið 2010.  Frá áramótum 2011 er tekjuskattur hlutafélaga og einkahlutafélaga 20%.  Í 

ársbyrjun 2002 tók gildi nýtt ákvæði í tekjuskattslögum sem heimilaði að einstaklingsrekstur 

mætti færa yfir í einkahlutafélag án þess að greiða þyrfti söluhagnað þegar eignir voru færðar 

yfir í einkahlutafélagið.  Þetta kemur fram í 56. gr. núgildandi tekjuskattslaga.  Þessi breyting 

kom til framkvæmda í álagningu 2003 vegna tekjuársins 2002.   

Með lögum nr. 95/1998 var lögum nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt breytt m.a. að því er 

varðaði skattlagningu arðs.  Áður höfðu hlutafélög getað dregið ákveðið hlutfall af útgreiddum 

arði frá skattskyldum tekjum.  Við breytinguna var horfið frá því og móttekinn arður þess í stað 

gerður frádráttarbær hjá hlutafélögum og einkahlutafélögun. Móttekinn arður hjá 

sameignarfélögum og samlagsfélögum var ekki frádráttarbær en af honum skyldi greiddur 

fjármagnstekjuskattur. 

Allar ofantaldar ástæður leiddu til þess að menn stofnuðu einkahlutafélög í auknum mæli og 

færðu einstaklingsrekstur sinn yfir í þau.  Á árinu 2002 fækkaði einstaklingum sem reiknuðu sér 

                                                            
109 Páll Kolbeins (2010), bls. 48  
110 Páll Kolbeins (2010), bls. 49 
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7.2.  Nýjar reglur um skattlagningu arðs. 

 

Með lögum nr. 128/2009 um tekjuöflun ríkisins var nýjum málslið bætt við 1. mgr. 11. gr. tsl. 

Hinn nýi málsliður felur það í sér að þeim skattaðilum sem skylt er að reikna sér endurgjald 

samkvæmt 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. ber að telja sem laun samkvæmt 1. tölul. A-liðar 7. gr. 

helming af heimiluðum úthlutuðum arði samkvæmt lögum um einkahlutafélög og hlutafélög, að 

því marki sem er umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé félagsins.  Fjallað er um þetta nýja 

ákvæði í kafla 6.2.2 hér framar.  

Hlutafélög og einkahlutafélög greiða nú 20% tekjuskatt af hagnaði sínum.  Hluthafar sem fá 

greiddan arð úr slíkum félögum greiða 20% fjármagnstekjuskatt af þessum arði en greiða auk 

þess tekjuskatt af helmingi þess hluta sem er umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé 

félagsins eins og rakið er hér framar.  Sameignarfélög og samlagsfélög greiða 36% af hagnaði 

sínum í skatt en úttektir úr slíkum félögum eru skattfrjálsar hjá eigendum þeirra.  Með þessu móti 

er álagning skatts á hlutafélög og einkahlutafélög annars vegar og sameignar- og samlagsfélög 

hins vegar sú sama.  Með tilkomu hinna nýju reglna í 11. gr. getur endanleg skattlagning 

hagnaðar fyrrnefndu félagaformanna þó orðið nokkuð hærri.   Í kafla 6.2.2.4 eru sýnd dæmi um 

hvernig endanleg skattlagning hækkar úr 36% og upp í allt að rúm 39%.  Í þessum dæmum er 

endanleg skattlagning skoðuð, þ.e. samanlögð skattlagning félagsins og eigenda þess, þar sem 

verið er að bera saman skattlagningu ólíkra félagaforma.   

Skattgreiðslur þeirra hluthafa sem munu falla undir nýju ákvæðin og sem áður greiddu 

fjármagnstekjuskatt af fengnum arði hækka auðvitað mun meira.  Það helgast af því að greidd 

laun og launatengd gjöld eru frádráttarbær hjá félaginu.  Í eftirfarandi dæmi eru forsendur þær 

sömu og í kafla 6.2.2.5 þ.e. álagning 2011 vegna tekjuárs 2010.  Útgreiddur arður er 8,2 milljónir 

króna. 

Skipting arðs 

Arður                                                                              5.100.000 

Laun                                                                               3.100.000 

Samtals                     8.200.000   

 



76 
 

Skattar einstaklings 

Fjármagnstekjuskattur 18% af arði                                  918.000 

Tekjuskattur 46,12% af launum                                    1.372.531 

 

Samtals         2.290.531 

Hefðu reglur verið óbreyttar hefði eigandi greitt 18% fjármagnstekjuskatt af heildararðinum eða 

kr. 1.476.000.  Einstaklingurinn þarf því að greiða sem nemur kr. 814.541 til viðbótar í skatt.  

Um síðustu áramót hækkaði skatthlutfall einkahlutafélaga og hlutafélaga í 20%.  

Fjármagnstekjuskattur hækkaði í 20% og efsta skattþrep í tekjuskatti í 46,21%.  Miðað við þær 

forsendur verður útgreiddur arður félagsins kr. 8 milljónir.   

Skipting arðs 

Arður                                                                              5.000.000 

Laun                                                                               3.000.000 

Samtals                     8.000.000   

 

Skattar einstaklings 

Fjármagnstekjuskattur 20% af arði                                1.000.000 

Tekjuskattur 46,21% af launum                                     1.330.848 

Samtals                                                                          2.330.848 

 

Fjármagnstekjuskattur af arði samkvæmt eldri reglum hefði numið kr. 1.600.000.  Mismunur er 

kr. 730.848. 

Í ljósi þess að flestir vilja lágmarka skattgreiðslur sínar hefur sú spurning vaknað hvort þessi 

breyting á 11. gr. tsl. muni leiða til þess að eigendur einkahlutafélaga breyti formi þeirra í 

samlagsfélög en hið nýja ákvæði 11. gr tekur ekki til slíkra félaga.  Í samlagsfélagi ber a.m.k. 

einn eigandi ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins en ábyrgð annarra eigenda 

takmarkast við eignarhlut þeirra í félaginu.  Einkahlutafélagið gæti þá verið sá félagsaðili í hinu 
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8.  Niðurstöður   

 

Hér að framan hefur verið lýst skattlagningu ólíkra félagaforma.  Farið hefur verið yfir lög og 

reglur um skattlagningu einstaklinga í rekstri, hlutafélaga, einkahlutafélaga, samlagshlutafélaga, 

sameignarfélaga og samlagsfélaga.  Skattlagning þessara félagaforma hefur verið borin saman og 

kostir og gallar hvers forms fyrir sig vegnir og metnir.  Meginkostir við einstaklingsrekstur eru 

þeir hversu einfalt formið er.  Ekki þarf að leggja fram neitt stofnfé og enginn kostnaður fylgir 

skráningu slíks félags.  Menn velja slíkt form því oft fyrir einfaldan rekstur.  Það eru þó engin 

tamörk sett fyrir því hversu umfangsmikill reksturinn má vera.  Hins vegar bera menn 

ótakmarkaða ábyrgð á slíkum rekstri með öllum eigum sínum og telja margir það ókost að leggja 

einkaeignir sínar, t.d. heimili, undir í atvinnurekstri sem mismikil áhætta fylgir.  Stofni menn 

einkahlutafélag eða hlutafélag takmarka þeir ábyrgð sína við eignarhlut sinn í félaginu.  Við 

stofnun slíks félags þarf að leggja fram lágmarkshlutafé og einnig þarf að greiða skráningargjald 

vegna þess.  Ábyrgð manna í samlagshlutafélagi er með þeim hætti að einn eigandi a.m.k. ber 

ótakmarkaða ábyrgð en ábyrgð annarra er takmörkuð við eign þeirra í félaginu.  Í 

sameignarfélagi er ábyrgð eigenda ótakmörkuð.  Það merkir að ábyrgð þeirra nær ekki aðeins til 

eignarhlutar þeirra sjálfra í félaginu heldur annarra félagsmanna einnig.  Ábyrgð manna í 

samlagsfélögum er eins háttað og í samlagshlutafélögum.  Það má ætla að það sem ræður því 

hvaða félagaform menn velja um rekstur sinn ráðist að verulegu leyti af ofannefndum þáttum.  

Menn meta það út frá eðli starfsemi sinnar hvað hentar þeim best.   

Eins og fram hefur komið er skattlagning ofantalinna félagaforma ólík.  Í þessari ritgerð hefur 

verið skoðað hvort og hvaða áhrif mismunandi skattlagning hefur á val manna á félagaformi.  Í 

því samhengi voru settar fram tvær tilgátur.  Fyrri tilgátan er að heimild til að færa 

einstaklingsrekstur yfir í einkahlutafélag án þess að til skattlagningar söluhagnaðar kæmi hefði 

haft áhrif á val manna á félagaformi og einkahlutafélögum hefði fjölgað í framhaldi af því.  

Seinni tilgátan er að nýjar reglur um skattlagningu arðs, þar sem móttakandi arðs á í vissum 

tilfellum að reikna sér hluta hans sem laun, yrðu til þess að menn hyrfu frá 

einkahlutafélagsforminu og stofnuðu t.d. samlagsfélag þar sem hinar nýju reglur ná ekki til slíkra 

félaga. 
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Heimild til að færa einstaklingsrekstur yfir í einkahlutafélag var sett með lögum nr. 133/2001 

sem tóku gildi 1. janúar 2002.  Með þeim lögum var það hlutfall sem einkahlutafélög greiddu í 

skatt einnig lækkað úr 30% í 18%.  Markmið með þessari breytingu var að gera einstaklingum í 

rekstri kleift að breyta rekstrarformi sínu án skattalegra afleiðinga á sama hátt og t.d. hlutafélög 

gátu sameinast án þess að það hefði í för með sér skattskyldar tekjur fyrir þann er lét eignarhluta 

sinn af hendi.  Þá þótti einnig eftirsóknarvert að styðjast við einkahlutafélagalög en um 

einstaklingsrekstur hafa ekki verið sett sérstök lög.  Áhrif þessara breytinga eru rakin í kafla 7.1.  

Þar kemur fram að einkahlutafélögum fjölgaði nokkuð strax og leyfilegt var að stofna þau árið 

1995.  Kom þar helst til að lágmarkshlutafé í slíkum félögum var mun lægra en í hlutafélögum.   

Gera má ráð fyrir að einhverjum hlutafélögum hafi einnig verið breytt í einkahlutafélög.  

Einkahlutafélögum fjölgaði jafnt og þétt næstu árin.  Árið 2002, þegar heimilt varð að færa 

einstaklingsrekstur yfir í einkahlutafélög án þess að söluhagnaður yrði skattlagður, fækkaði 

einstaklingum sem reiknuðu sér endurgjald um 2.612 en skattskyldum lögaðilum fjölgaði um 

2.833 á sama tíma.  Á þessu tímabili var fjölgun þeirra sem stunduðu atvinnurekstur nokkurn 

veginn í takt við fólksfjölgun.  Hins vegar breyttist samsetning atvinnurekenda þannig að mun 

færri stunduðu rekstur sinn á eigin kennitölu en áður.  Þetta má sjá í töflu á bls. 73 í kafla 7.1.  Af 

þessu má ráða að ekki var um ný félög að ræða heldur voru menn að færa rekstur sem þegar var 

til yfir í annars konar félagaform.  Það má ætla að margir hafi fært rekstur sem þeir voru með á 

eigin kennitölu í einkahlutafélag vegna lægri skatta.  Einnig er afar líklegt að takmörkuð ábyrgð 

hafi vegið þungt við slíka ákvörðun.  Það liggur í augum uppi að það er  hagkvæmara fyrir 

einstakling sem hefur rekstur sinn í einkahlutafélagi að greiða tekjuskatt af launum og svo 

fjármagnstekjuskatt af fengnum arði.  Til samanburðar er rétt að geta þess að einstaklingur í 

rekstri greiðir tekjuskatt af þeim hagnaði sem rekstur hans skilar.   

 

Ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti þessarar lagabreytingar.  Margir halda því fram að þessi 

tilhögun hafi leitt til skattasniðgöngu þar sem menn hafi stofnað mörg félög í þeim tilgangi að 

gera skattyfirvöldum erfitt fyrir að rekja eignarhald þessara félaga til eigendanna.  Þannig hafi 

þeir komist hjá því að greiða sér lágmarkslaun samkvæmt viðmiðunarreglum ríkisskattstjóra og 

eingöngu greitt fjármagnstekjuskatt af arði.  Þeir sem voru meðmæltir breytingunum benda á að 

ekkert sé athugavert við það að haga sínum málum þannig að menn borgi sem lægsta skatta sé 

það gert á löglegan hátt.  Enn aðrir telja þessi rök ekki eiga við vegna þess að arður í fyrirtækjum 
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sé ávöxtun á fé bundið í fjáreignum og það að reikna sér einungis lágmarkslaun og greiða 

afganginn sem arð eigi ekkert skylt við hefðbundnar arðgreiðslur.  Í raun sé um laun að ræða sem 

greiða eigi tekjuskatt af.   

 

Mikil uppsveifla var í íslensku efnahagslífi um og eftir síðustu aldamót og fram eftir fyrsta 

áratug hennar.  Mörg ný fyrirtæki voru stofnuð og sum fyrirtæki urðu stærri en áður hafði þekkst 

og allt skattaumhverfi varð mun flóknara.  Samrunar, sameiningar og yfirtökur ýmis konar urðu 

daglegt brauð og félög stofnuðu t.d. dótturfélög skráð í útlöndum í stórum stíl.  Þetta flókna 

samspil gerði allt skatteftirlit mun erfiðara og umfangsmeira  en áður var þar sem erfitt var að 

rekja tengsl milli fyrirtækja og manna við hin ýmsu fyrirtæki.  Við slíkar aðstæður er hætta á að 

skattasniðganga aukist og telja margir að það hafi einmitt gerst með fjölgun einkahlutafélaga sem 

rekja megi að hluta til yfirfærslu einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélög. 

 

Til þess að bregðast við því að menn greiddu sér of lág laun og í staðinn háan arð var 

skattlagningu arðs breytt með lögum nr. 128/2009 og tóku þau ákvæði gildi 1. janúar 2010.  

Breytingarnar fela það í sér að þeim sem eiga að reikna sér endurgjald ber að greiða tekjuskatt af 

helmingi þess arðs sem er umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé.  Þessar nýju reglur er að 

finna í 11. gr. tekjuskattslaga.  Endanleg skattlagning hlutafélaga og einkahlutafélaga hefur fram 

til þessa verið sú sama.  Einkahlutafélög greiða 20% skatt af hagnaði á árinu 2011 og hluthafar 

sem fá greiddan arð greiða 20% tekjuskatt af honum.  Endanleg skattlagning nemur því 36% og 

er það sama hlutfall og sameignarfélög og samlagsfélög greiða af sínum hagnaði.  Úttekt úr 

sameignar- og samlagsfélögum er hins vegar skattfrjáls.  Þegar arður er skattlagður samkvæmt 

nýjum ákvæðum í 11. gr. tsl. verður endanlega skattlagningin nokkuð hærri hjá 

einkahlutafélögum en áður var.  Sýnd eru dæmi um það í kafla 6.2.2.5.  Þar kemur fram að 

endanleg skattlagning getur orðið rúm 39% hjá einkahlutafélagi.  Þar er einnig sýnt að 

skattahækkunin fellur að mestu leyti á hluthafann þar sem hann greiðir fjármagnstekjuskatt af 

hluta arðsins eins og áður en auk þess einnig tekjuskatt.  Í kafla 7.2 kemur fram að einstaklingur 

getur þurft að greiða rúmum 730.000 krónum hærri skatt af arði en fyrir gildistöku reglnanna.  

Félagið getur aftur á móti dregið laun og launatengd gjöld frá hagnaði sínum og hefur þessi 

breyting því ekki mikil áhrif á skattlagningu þess.   
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Í ljósi þess hversu mikið skattgreiðslur einstaklinga geta hækkað við þessa breytingu var sú 

tilgáta sett fram að menn myndu leita leiða til að lágmarka þessar skattgreiðslur og hverfa frá 

einkahlutafélagaforminu og stofna samlagsfélag þess í stað þar sem hin nýju ákvæði 11. gr. tsl. 

eiga ekki við um þau.  Í slíku félagaformi er ótakmörkuð ábyrgð á skuldbindingum félagsins á 

hendi a.m.k. eins félagsmanns en hinir bera takmarkaða ábyrgð í samræmi við eignarhlut sinn.  

Eins og kemur fram í kafla 7.2 hefur samlagsfélögum fjölgað hin síðustu ár og á árinu 2010 voru 

nýskráningar samlagsfélaga rúmlega 400 eða fjórfalt fleiri en árið á undan.  Samlagsfélög voru 

orðin 927 í árslok 2010.  Að mati sumra er skýringin ekki einungis sú að skattalegt hagræði af 

því að reka einkahlutafélag hafi minnkað.  Þeir telja að einkahlutafélagaformið hafi komist í 

tísku á sínum tíma og allir hafi stofnað slík félög án þess að það væri endilega hentugast fyrir þá 

í ljósi þess rekstrar sem þeir stunduðu.  Hagstæð skattlagning hefur þó samt án efa haft þar mikið 

að segja.  Þegar hinar nýju skattareglur tóku gildi 1. janúar 2010 hafi margir séð sér hag í því að 

hverfa aftur frá einkahlutafélagaforminu og stofnað annars konar félag og um leið lækkað 

skattgreiðslur sínar.  Í kafla 5.4 er reifaður úrskurður yskn. nr. 268/2010 en hann varðar 

samlagsfélag í eigu tveggja nákominna manna þar sem annar eigandinn átti 0,01% en hinn 99,9% 

og ábyrgðist sá síðarnefndi allar skuldir félagsins.  Ekkert stofnfé var í félaginu og var talið að 

þetta félag uppfyllti ekki skilyrði fyrir sjálfstæðri skattskyldu og að stofnun þess hefði verið til 

málamynda.  Hagnaður þessa félags var því skattlagður hjá eigendum þess.  Þessi úrskurður gæti 

haft veruleg skattaleg áhrif á eitthvert hinna nýstofnuðu samlagsfélaga.   

Þegar þetta er skrifað hefur ekki enn reynt á framkvæmd þessarar breytingar.  Falli eigendur 

einkahlutafélaga undir hið nýja ákvæði 11. gr. hvað varðar skattlagningu arðs munu þeir þurfa að 

greiða mun hærri skatt en áður var.  Félögin sjálf greiða hins vegar svipaðan skatt vegna þess að 

laun og launatengd gjöld eru frádráttarbær.  Það var einmitt tilgangurinn með lagabreytingunni 

að einstaklingar gætu ekki búið svo um að tekjur sem raunverulega væru launatekjur yrðu 

dulbúnar sem arðstekjur.  Það munu án efa koma upp álitamál þegar reyna mun á þetta ákvæði í 

fyrsta sinn nú við álagningu 2011.  Í kafla 6.2 eru ýmsar vangaveltur um líkleg álitamál, m.a. 

hvort arður geti verið laun en þau eru allajafna endurgjald fyrir vinnu eða þjónustu.  Skoðað er 

hvort ákvæðin séu hugsanlega afturvirk þar sem arði er úthlutað vegna hagnaðar fyrra árs, eða 

hvort þau feli í sér mismunun þar sem endanleg skattlagning einkahlutafélaga og hlutafélaga 

verður í vissum tilfellum hærri en annarra félagaforma.  Þá getur líka verið álitamál hverjir falli 

undir ákvæðin t.d. hver teljist ráðandi aðili í félagi og hver ekki.  Hafi einhver ekki talið sig til 
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ráðandi aðila í félagi gæti sú upphæð sem hann skuldar í staðgreiðslu verið umtalsverð.  Félagið 

hefði þá ekki heldur greitt tryggingagjald og dráttarvextir yrðu reiknaðir aftur í tímann.  

Reynslan mun leiða í ljós hvernig til tekst við að framfylgja þessu ákvæði sem er ætlað, eins og 

áður sagði, að koma í veg fyrir að tekjur sem í raun eru laun séu taldar fram sem fjármagnstekjur.   

Fyrri tilgátan sem sett var fram í þessari ritgerð virðist eiga við rök að styðjast.  

Einkahlutafélögum fjölgaði og einstaklingum í rekstri fækkaði við heimild til yfirfærslu 

einstaklingsrekstrar yfir í einkahlutafélag eins og rakið er í kafla 7.1.  Að margra mati tókst hins 

vegar ekki nógu vel til og skattasniðganga jókst og er tilgangur hinna nýju reglna um 

skattlagningu arðs einmitt sá að sporna við henni.  Hvort sú breyting muni leiða til þess að menn 

breyti um félagaform, þ.e. færi t.d. rekstur úr einkahlutafélögum í samlagsfélög til að lágmarka 

skattgreiðslur mun tíminn leiða í ljós.  Vissar vísbendingar eru þó um að slíkt muni gerast í 

einhverjum mæli en nýlegur úrskurður yfirskattanefndar nr. 268/2010 sem minnst var á hér 

framar gæti þar sett strik í reikninginn.     
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