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Hvað er fyrirtækjaskattaréttur
Skattur á fyrirtæki

• Með fyrirtækjaskattarétti er átt við uppgjör 
og álagningu tekjuskatts á þá sem stunda 
atvinnurekstur 
– við stofnun, rekstur og slit fyrirtækja þeirra þar 

með talið skattfrjálsa umbreytingu rekstrarforma

• Tekur umfjöllunin því bæði til manna og 
félaga sem stunda atvinnurekstur og kallast 
einu nafni: FYRIRTÆKJASKATTARÉTTUR
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Nánar tiltekið
fjallar námskeiðið um:

• Helstu auðkenni fyrirtækjaskattlagningar

• Hugtakið atvinnurekstur og  Smitun tekna

• Uppgjör heildartekna og – gjalda í rekstri

• Ákvörðun tekjuskattsstofns og greiðsla 
tekjuskatts. Framtal til skatts ...

• Skattlagningu einstakra fyrirtækjaforma við 
stofnun, í rekstri og við lok atvinnurekstrar

• Skattlagningu við yfirfærslu eigna við 
umbreytingu á rekstrarformi fyrirtækja, þar 
með talið tapsnýtingarrétt



Ekki má  heldur gleyma

• Virðisaukaskattinum

• Tryggingagjaldinu

• Erfðafjárskattinum 
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Helstu kennslugögn

• Skattur á fyrirtæki eftir Ásmund G. 
Vilhjálmsson. Uppseld. Ath. bókasöfn

• Handbók um virðisaukaskatt. Uppseld. 
Ath. bókasöfn. Önnur rit RSK
– Skattalagasafn RSK, 2012

– Virðisaukaskattur o. fl. RSK, 2012 

– Bókhald og ársreikningar RSK, 2012

– Annað efni tilkynnt síðar. Námsefnis-
mappa
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Kennslufyrirkomulag
• Kennsla

– Kennt verður tvisvar á viku á mánudögum frá 
16:30 til 19:30 um fimm kennslustundir í senn og 
tvo föstudaga frá 15 til 18:30, um þrjár stundir 
hvert sinn

• Vinnutilhögun; fyrirlestrar, raunhæf verkefni 
og umræður
– Tilgangur minn með raunhæfum verkefnum og 

umræðum er að reyna að virkja nemendur og 
gera þá meðvitaða um að það sé til heimur á bak 
við tölur

– Persónlega hef ég t.d. meiri áhuga á því að skilja 
reglurnar, átta mig á samhengi hlutanna en að 
framkvæma þær – telja fram
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Prófafyrirkomulag

• Mat á frammistöðu grundvallast á tveimur 
þáttum:
– Niðurstöðu úr prófi. Vægi 70%

• Lágmarkseinkunn er 5,0
• Próf verður skriflegt eða í tölvuveri
• Tilgangur námsins er að undirbúa ykkur sem 

skattaráðgjafa. Þið verðið því bæði að geta tjáð ykkur í 
tölum og rituðu/töluðu máli 

– Fjórum til fimm raunæfum verkefnum sem gilda 
30% af einkunn. Ath. skilaskylda er fortakslaus. 
Um afhendingu og skil, sjá kennsluáætlun
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NÁMIÐ 

• Skattaréttur er almennt frekar erfið  
námsgrein

• Miklar kröfur eru líka gerðar til nemenda
• Helgast það af því að oft eru verulegir 

hagsmunir í húfi og því mikilsvert að vel 
takist til

• Best er því að byrja strax að lesa og 
vinna jafnt og þétt alla önnina
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Umsjón með námskeiði

• Ásmundur G. Vilhjálmsson hdl.
– Menntun

• Embættispróf lögfræði frá HÍ, febr. 1981 - Island

• Framhaldsnám í skattarétti 1989/90 - Danmörk

• Framhaldsnám í skattarétti 1991/93 - Svíþjóð

– Starfsreynsla
• Launadeild fjármálaráðuneytisins - kjarasamningar

• Bæjarfógetinn á Akranesi - almenn dómarastörf

• Sjálfstætt starfandi lögmaður með skattarétt sem sérsvið

– Fræðistörf, bókaútgáfa o. fl.  sjá www.skattvis.is



Skattar sem fjallað verður um

• Tekjuskattur
– Einkum sá hluti er snertir atvinnurekstur

• Virðisaukaskattur
– Umfram allt hinn sérstaki hluti

• Tryggingagjald

• Erfðafjárskattur
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Tekjuskattur

• Fyrstu tekjuskattslögin voru sett 1877, sbr. lög nr. 23/1877
– Þessi lög tóku eingöngu til tekna –tekjuuppsprettu-

skattur eða indkomstkildeskat
– Skatthlutfall mismunandi eftir tekjum. Þannig báru 

fjármagnstekjur hærri skatthlutfall en laun
• Fyrstu almennu tekju- og eignarskattslögin voru sett 1921, 

sbr. lög nr. 74/1921 – almindelig indkomstskat
– Í gegnum tíðina hefur fáum lögum verið breytt jafn oft 

og skattalögum. Gildandi skattalög eru nr. 90/2003 
byggjast þannig á lögum sem sett voru 1978, sbr. lög 
nr. 40/1978. Þessi lög voru síðan endurútgefin sem lög 
nr. 75/1981
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Vinna o.fl.
A-liður
Brúttó

Atvinna
B-liður
Nettó

Eignir
C-liður
Brúttó

+
-

+
-

Hvernig ákvörðum við tekjuskattsstofninn
Sjá 61. gr. TSL
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VIRÐISAUKASKATTUR

• Lög um virðisaukaskatt voru sett 1988, sbr. lög nr. 
50/1988

• Einkennandi fyrir virðisaukskattinn er að hann leggst að 
meginstefnu til á sérhverja sölu á vöru og þjónustu. Er 
hann því veltuskattur

• Aðeins virðisauki seljanda sætir þó skattlagningu því 
hann getur dregið innskatt af aðfangakaupum sínum frá 
útskatti af sölu á vöru og þjónustu

• Lög um virðisaukaskatt leystu af hólmi lög um söluskatt, 
sbr. lög  nr. 10/1960 sem að meginstefnu til var 
smásöluskattur. Lagðist hann því aðeins á síðasta stig 
viðskipta
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VIRÐISAUKI
hvernig virkar þetta?

• Karl selur skrúfur. Kaupir hann skrúfurnar frá 
Póllandi á 100 kr. stykkið. Vsk. í tolli er þannig 
24,0 kr. Heildar verð er því 124,00 kr.

• Hér heima vinnur Karl skrúfurnar og pakkar. 
Eftir það kostar stykkið 200 kr.

• Útsöluverð með vsk. er því 248,00 kr. Af 
vskinum, sem er 48,00 kr., þarf Karl þó 
aðeins að skila innheimtumanni ríkissjóðs 
24,00 kr.
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Tryggingagjald
ekki gleyma gamla aðstöðugjaldinu

• Tryggingagjald byggist á lögum sem sett voru 1990. 
Sem slík mörkuðu þau upphafið á endurskoðun á 
fyrirtækjaskattlagningu hér á landi

• Markmið þessarar endurskoðunar var tvíþætt, annars 
vegar skyldi stefnt að því að einfalda skattkerfið og 
hins vegar að því efla samkeppnishæfni íslenskra 
fyrirtækja gagnvart erlendum - útrásardraumar

• Tryggingagjald kom í stað launaskatts, lífeyristrygg-
ingagjalds, slysatryggingagjalds, vinnueftirlitsgjalds og 
iðgjalds í Atvinnuleysistryggingasjóð svo og gamla 
aðstöðugjaldsins

• Gjaldstofn 2019; laun að viðbættu mótframlagi í lífeyris 
sjóð (0,066 x laun x 1,08). Hvers konar skattur er trg?



Tryggingagjald
frá og með 1. jan.  2019

• Tryggingagjald telst til svokallaðra launatengdra gjalda, 
en það eru þau gjöld sem launagreiðendur, þ.m.t. sjálf 
stætt starfandi menn, greiða vegna launa kostnaðar við 
atvinnurekstur

• Önnur launatengd gjöld í staðgreiðslu eru markaðsgjald 
og gjald í Ábyrgðasjóð launa, en þau eru innheimt í 
staðgreiðslu samhliða innheimtu trygginga gjalds. Í 
framkvæmd er markaðsgjald og gjald í Ábyrgða sjóð 
launa gefið upp sem hluti af tryggingagjaldi

• Á staðgreiðsluárinu 2019 er tryggingagjaldshlutfallið 
samtals 6,60%, þar af er tryggingagjaldið sjálft 6,50% en 
gjald í ábyrgðasjóð launa og markaðsgjald 0,10%
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Þróun tryggingagjald frá 2016



Endurskoðun fyrirtækjaskattlagningar
Áform um inngöngu í ESB mörkuðu upphafið

• Skref 1. Árið 1990 hófst endurskoðun fyrirtækjaskatt-
lagningar hér á landi með Einföldun ýmissra skatta og 
Afnámi ýmissra frádráttarliða við uppgjör tekjuskattsstofns 
svo sem fjárfestingarfrádráttar. Við það breikkaði skatt 
stofninn

• Skref 2. Lækkun tekjuskatts hlutafélaga úr 50% í 45% 
árið 1991, í 39% árið 1993, í 33% árið 1995, í 30% árið 
1999, í 18% árið 2003 (upphaf útrásarinnar) og 15% árið 
2008. Skattbyrði fyrirtækjanna hélst semsé óbreytt, 
minnkaði jafnvel. Þau höfðu því úr meira fé að spila

• Skref 3. Lögfesting sérstaks fjármagnstekjuskatts 1996 
með einshlutfalls - til þess að gera lágu - skatthlutfalli
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Tölulega leit þetta ú svona:
1990 og ...

Hagnaður 100 100

Fjárfestingarfrádráttur 30 0

Skattsstofn 70 100

Tekjuskattur: 50% og 20% 35 20

Heildarskattur 35 20

Til ráðstöfunar 35 80
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Tekjuskattar fyrirtækja í OECD-ríkjunum 2004-5.
Skattbyrði fyrirtækjaskatta sem % af vergri landsframleiðslu
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er ein sú allra lægsta
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Samspil hlutafélaga og 
hluthafaskattlagningar

• Vegna óhagstæðra reglna um skattlagningu arðs 
var fjármagn að miklu leyti læst inni í fyrirtækjum

• Heildarskattur á hlutafélagahagnað var hár. Arður 
milli félaga sætti auk þess keðjuskattlagningu

• Við gildisstöku fjármagnstekjuskattslaganna 1996 
skánaði ástandið aðeins

• Fyrst 2003 með lækkun hlutafélagaskatts úr 30% í 
18% og afnámi keðjukattlagningar arðs, sbr. 9. 
tölul. 31. gr. gat  fjármagnið flust um óhindrað 
þangað sem ávöxtunin var hvað best
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Skattlagning arðgreiðslna í OECD-ríkjum árið 2007.
Álagning sem hlutfall af skattstofni: einstaklingar og samanlögð skattlagning hjá 

einstaklingum og í fyrirtækjum.
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AFLEIÐINGAR
peningar eru eins og vatn

• Fjármagnið er þeirrar náttúru að leita ávallt 
þangað þar sem ávöxtun þess er hvað mest

• Svo var og hér á landi árin 2004-2007. Þetta 
stuðlaði að aukinni skilvirkni fjármagnsins. Tekjur 
ríkisins af atvinnurekstrarhagnaði og fjármagns-
tekjum margfölduðust

• Þegar fram liðu stundir kom hins vegar í ljós að 
þessi vöxtur var ekki raunverulegur. Vegna þessa 
má spyja: Eiga skattalögin einhverja sök í því máli 
– var frelsið kannski of mikið
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Rsk. Páll  Kolb.



Hvar voru útlendingarnir?
• Lækkun skatta hafði þann tilgang að efla 

samkeppnishæfni Íslands á fyrirtækjasvið-
inu

• Jafnframt vonuðust menn til að erlend 
fyrirtæki myndu nema hér land. Sú varð ekki 
raunin

• Heimamenn virðast ekki heldur hafa treyst 
stjórnvöldum alltof vel. Þrátt fyrir hina lágu 
skatta var fjármagn kerfisbundið flutt úr landi

• Mögulega skapa lágir skattar því frekar 
vantraust en traust?
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Fjármagn flutt úr landi 
sem vextir og eða arður
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Helstu tekjur manna
Sjá 7. gr. TSL

• A- tekjur:  Aflatekjur. Laun og skyldar tekjur
1. Laun og lífeyrir, þar með talið eftirlaun
2. Tryggingabætur, meðlög, og styrkir
3. Skaðabætur og hvers konar vátryggingafé
4. Endurgjald til höfunda og rétthafa hugverka
5. Verðlaun, vinningar og heiðurslaun

• C-tekjur:  Fjármagnstekjur
1. Reglulegar tekjur

• Leiga, vextir og  arður

2. Óreglulegar tekjur. Einstaklega tilfallandi tekjur
• Hagnaður af sölu hvers konar  eigna
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Frádráttur frá A-tekjum manna 
sem einstaklinga

• Laun – brúttóskattur í raun
– Iðgjald í lífeyrissjóð
– Endurgreiðsla á útlögðum kostnaði

• Ökutækjastyrkur
• Dagpeningar

• Tryggingabætur, meðlög og styrkir. Skaðabætur 
o. fl. Endurgjald til höfunda. Verðlaun, vinningar 
og heiðurslaun, sjá 2. mgr. 30. gr.TSL

• Frádráttur takmarkast við beinan kostnað við öflun 
hlutaðeigandi tekna. Frádráttur getur þó aldrei orðið hærri 
en tekjunum nemur sem þýðir ...

Mjög þýðingar-
mikil regla



Frádráttur frá C-tekjum 
manna sem einstaklinga

• Reglulegar tekjur. Um frádrátt, sjá 2. mgr. 2. tölul. 1. 
mgr. B-liðar 30. gr. TSL. Skv. þessu ákvæði er heimilt að 
draga ógreidda tapaða vexti sem skattur hefur verið 
greiddur af frá öðrum fjármagnstekjum með ákveðnum 
skilyrðum. Sama gildir um aðrar tapaðar fjármagnstekjur

• Hagnaður af sölu eigna er í eðli sínu nettótekjur. Við 
gerum upp hagnað, sem er mismunur á (nettó)söluverði 
og (brúttó)kaupverði. Sjá annars vegar 20. gr. og hins 
vegar 12. gr. TSL. Um tap af sölu eigna, sjá 24. gr. TSL. 
Jafna má saman hagnaði og tapi af sölu sams konar 
eignar á sama almanaksári
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Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2012
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, þrjú skatthlutföll, 37,34%, 
40,24% og 46,24% (tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
20,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2013
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, þrjú skatthlutföll, 37,32%, 
40,22% og 46,22% (tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
20,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2014
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, þrjú skatthlutföll, 37,30%, 
39,74% og 46,24 (tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
20,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2015
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, þrjú skatthlutföll, 37,30%, 
39,74% og 46,24 (tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
20,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2016
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, þrjú skatthlutföll, 37,13%, 
38,35% og 46,25%(tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
20,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2017
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, tvö skatthlutföll, 36,94% og 
46,24%(tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
20,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2018
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, tvö skatthlutföll, 36,94% og 
46,24%(tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
22,00%



Skattstofn manna
staðgreiðsluárið 2019
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• Tveir til þrír skattstofnar í raun
– Einn fyrir laun og skyldar tekjur. Aflatekjur

• Ath. einstaklings(atvinnu)rekstur

– Annar fyrir fjármagnstekjur. Sjá þó 3. mgr. 66. gr. 
TSL

– Þriðji fyrir atvinnurekstrartekjur

• Að undanteknu iðgjaldi lífeyrissjóðs er lagt 
á heildartekjur

• Aflatekjuskattur, tvö skatthlutföll, 36,94% og 
46,24%(tekjuskattur + útsvar)

• Fjármagnstekjuskattur, eitt skatthlutfall, 
22,00%



4/19/2020 ÁgV 41

EINSTAKLINGUR Í REKSTRI Ál. 2019
Ath. Framtals upplýsingar AFLA-Tekjuskattsstofn FJÁR- Tekjuskattsstofn

Nr. Tekjur: Kr Kr

1 Laun v. vinnu hjá öðrum 5.000.000

2 Reiknað endurgjald 500.000

3 Styrkir 150.000

4 Höfundalaun 150.000

5 Verðlaun 50.000

6 A-tekjur. BrúttóSamtala 5.850.000

7 Frádráttur:

8 Iðgjald í lifeyrissjóð: 4% af 1 og 2 -220.000

9 2. mgr. 30. gr. TSL -15.000

10 Hagnaður af rekstri. Nettótala 150.000

11 Fjármagnstekjur:

12 Vextir 250.000

13 Leiga 600.000

14 Arður 30.000

15 Hagnaður 7.000.000

16 Mótreikningur, sbr. ...

17 C-tekjur. BrúttóSamtala

18 Tekjuskattsstofn. A og C 11.615.000 7.880.000

19 Reiknaður tekjuskattur:

20 1. þrep:

21 2. þrep:

22 3. þrep:

23 Tekjuskattur til greiðslu

24 Persónuafsláttur 677.358

25 Reiknað útsvar: 14,44%

26 Tekjuskattur og útsvar til greiðslu 
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Skattlagning manna

• Brúttóskattlagning. Samtímisgreiðsla tekjuskatts. 
Staðgreiðsluskattur 

• Lagt er á hvern einstakling fyrir sig. Sjá 5. gr. og 62. gr. TSL (hjón) 
og 6. gr. og 64. gr. TSL (börn)
– Ákveðnar tekjur hjóna eru þó samskattaðar, sbr. 62. gr. TSL

– Tekjur barna undir 16 ára aldri skattleggjast með tekjum þess 
foreldris sem hærri hefur aflatekjur, sbr. 64. gr. TSL

• Reiknaður skattur, sbr. 66. gr. TSL. Tekjuskattur til greiðslu. 
Persónuafsláttur. Sjá A-lið 67. gr. TSL
– Millifæranlegur milli hjóna, sambúðarfólks og aðila í staðfestri 

samvist

• Vaxtabætur og barnabætur. Sjá A- og B-lið 68. gr. TSL 
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Tekjur atvinnurekenda,
sbr. B-lið 7. gr. TSL

• Atvinnurekandi getur haft allar þær tekjur sem 
einstaklingar geta haft nema að sjálfsögðu laun, 

lífeyri o. fl. Ath. afmörkunarvandamál –
– Tekjur og gjöld – tilheyrsla: Kröfuhafi/skuldari

– Eignir og skuldir – tilheyrsla: Kröfuhafi/skuldari 

• Frádáttur hans er hins vegar mun rýmri
– Hvers konar gjöld sem ganga til að afla teknanna, 

tryggja áframhaldandi flæði þeirra og viðhald 
sírennsli tekjustraumsins
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Skattlagning atvinnurekenda

• Einn skattstofn. Lagt er á heildartekjur 
að frádregnum heildargjöldum

• Tvenns konar rekstrarform:
1. Einstaklingsrekstur – venjulega eigin kt.

• Sjá nánar 1. gr. laga nr. 90/2003 

2. Félagarekstur – lögaðilarekstur
• Sjá nánar 2. gr. laga nr. 90/2003



4/19/2020 AgV 45

Helstu auðkenni 
fyrirtækjaskattlagningar

• Nettóskattlagning. Fyrirframgreiðsla og eftirá-
greiðsla skatts. Ólík skatthlutföll eftir rekstrar-
formi fyrirtækis. Önnur atriði svo sem:
– Virðisaukaskattsskylda: 24,0% eða 11% 
– Reiknað endurgjald – laun. Sjá 2. mgr. 1. tölul. A-

liðar 7. gr. TSL, sbr. 58. gr. sömu laga
– Iðgjald í lífeyrissjóð, launþegahluti (4%+4%) –

mótframlag launagreiðanda (8%)
– Tryggingagjald af reiknuðu endurgjaldi að viðbættu 

mótframlagi atvinnurekanda – fór í 6,60% 1. jan.  
2019. Tryggingagjald  er hins vegar 6,35% í dag 

– Skráningarskylda, atvinnurekstrarleyfi



Bókhald og reikningsskil

• Í atvinnurekstri eiga sér stað margfalt fleiri 
viðskipti en hjá einstaklingi. Hann hefur „bara“
laun, vexti af inneignum í banka o.fl.

• Til að tryggja eftirlit með innkomu tekna og 
útgreiðslu gjalda, breytingum á eignum og 
skuldum, er því nauðsynlegt að skrá viðskiptin 
jafnfljótt og þau eiga sér stað

• En ábyrgð á gerð þessa hvílir á eigendum 
fyrirtækisins og eða stjórn
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Við skattskil
Horfa bókhaldararnir til baka, en ég fram

Hvers vegna ...

• Að skila bókhaldinu í skattinn með nauðsyn 
legum leiðréttingum vegna

– Reiknaðra tekna

– Frestaðra tekna

– Dreifðra tekna

– Fleira ... ýmis konar leiðréttingar

• Og útreikningi á skattskuldbindingum (eign 
eða skuld) vegna þessa

4/19/2020 ÁgV 47



4/19/2020 AgV 48

Einstaklingsskattlagning 
Atvinnurekstrarskattlagning

Í HNOTSKURN

• Skattlagning manna, þ.e.  einstaklinga, sem 
ekki stunda atvinnurekstur og fyrirtækja,  þar 
með talið manna, sem stunda atvinnurekstur, er 
ólík bæði hvað varðar uppgjör skattsstofnsins, 
álagningu og greiðslu tekjuskattsins  

• Mjög þýðingarmikið er því að vita hvort aðili 
aflar tekna, sem einstaklingur, eða atvinnu-
rekandi (fyrirtæki). Undir því er nefnilega velferð 
hans að verulegu leyti ...
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Forðist alhæfingar
verið gagnrýnin

• Aflatekjutekjuskattur er nú  36,94% og 46,24%. 
Að teknu tilliti til persónuafsláttar og bóta 
(vaxtabóta og barnabóta) er virkt skatthlutfall 
um 26%-28%.

• Fjármagnstekjuskattur er 22% og leggst hann 
á brúttófjármagnstekjur. Skv. því er almennt 
ekki heimilt að draga neinn kostnað frá 
tekjunum

• Við fyrstu sýn endurspeglar þetta ÓJAFNRÆÐI 
og veldur það óánægju hjá sumum mönnum 
sem eðlilegt er
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RAUNVERULEIKINN
RAUNVEXTIR: BÆTUR FYRIR VERÐRÝRNUN 

KRÓNUNNAR

• Launatekjur eru því sem næst rauntekjur. Vextir eru 
hins vegar almennt nafnverðstekjur, það er sambland af 
raunverðstekjum (verðbólgu) og nafnverðstekjum

• Hlotnist manni 150 þús. í vexti af millj. í 10% verðbólgu 
eru 100. þús. bætur fyrir verðrýrnun innstæðunnar á 
árinu. Eiginlegar tekjur manns eru því aðeins 50.000 kr.

• 33.000 kr. (22% af 150.000) fjármagnstekjuskattur 
jafngildir því um 66% skatti í raun (33.000/50.000)

• Lækki verðbólgan í 5% fer raunskatturinn í 47%. Þetta 
segir þó ekki allt því viðbúið er að vextirnir lækki líka

• Eins er þessu farið um arð. Skattur af honum er ekki 
22% heldur 37,6% í raun. HVERNIG MÁ ÞAÐ VERA?



Er skattahækkun í vændum?
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Árin 2009 til 2012
• Síðast liðin tvö ár hefur skattur á fyrirtæki verið 

hækkaður. Árið 2008 var heildarskattur á hagnað 
einkahlutafélaga þannig 26%. Í ár er hann 37,6%

• Svipaða sögu er að segja um fjármagnstekju-
skattinn (arðskattinn). Árið 2008 var hann 10%. Í 
ár er hann 22%

• Það er áhættusamt að stunda atvinnurekstur og ef 
skattarnir eru mjög háir virkar það auðvitað letjandi 
á að menn hætti fjármunum sínum í hann

• Alþjóðleg samkeppni ríkir auk þess um fyrirtækin. 
Þótt Ísland sé eyja getur það því ekki skattlagt þau 
verulega þyngra en önnur lönd
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Afleiðingarnar
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Nýlegar breytingar 
á skattlagningu fjármagnstekna

• Frá og með 1. jan. 2018 hækkaði skatt 
lagning fjármagnstekna um 2% - fór úr 
20% í 22%
– Sjá 3. mgr. 66. gr. TSL

• Undanþágulágmark vaxta sem var 
125.000 kr. hækkaðir á móti um 25.000 
kr. - fór í 150.000 kr. eða 300.000 kr. hjá 
hjónum
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Lesið og lærið lög um tekjuskatt

• Til að auðvelda yfirsýn yfir lögin er gott að setja þau í kassa. Byrja á 
forminu og fara svo yfir í efnið:

• KASSI EITT: ALÞJÓÐLEGUR SKATTARÉTTUR

– 1. gr., 2. gr. og 4. gr.  TSL annars vegar og 3. gr., 69. gr. og 70. gr. 
TSL hins vegar. Innlendur réttur og tvísköttunarsamningar

• KASSI TVÖ: PERSÓNU- OG FJÖLSKYLDUSKATTLAGNING:

– Einstaklingsskattlagning, sbr. 1. gr. annars vegar og 7. gr. hins 
vegar. Sjá svo 66. gr., sbr., 65. gr.,  67. gr. og 68. gr.

– Makaskattlagning, sbr. 1. gr. annars vegar og 7. gr. hins vegar. Sjá 
svo  5. gr., sbr. 62. gr. 63. gr., 64. gr., 65. gr., 67. gr. og 68. gr.

– Barnaskattlagning, sbr. 1. gr. annars vegar og 7. gr. hins vegar. Sjá 
svo 6. gr., sbr. 64. gr. 

• KASSI ÞRJÚ: FYRIRTÆKJASKATTLAGNING. ...
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Lesið og lærið lög um tekjuskatt

• Kassi fjögur: Skattaframkvæmd. Hver leggur á opinber 
gjöld, hvenær ber að leggja þau á og hvar

• Kassi fimm: Málsmeðferð skattamála. Geta skattyfirvöld 
breytt skattframtölum að vild sinni. Eftir hvaða reglum 
fara breytingarheimildir þeirra

• Kassi sex: Innheimta skatta, afleiðing af vangreiðslu

• Kassi sjö: Skattarefsiréttur. Hvað gerist ef maður telur 
vísvitandi rangt fram

• Kassi átta: Við erum í bíl, undir stýri situr tekjuskatturinn, 
við hliðina á honum er hins vegar virðisaukakatturinn en 
tryggingagjaldið og erfðafjárskatturinn eru í aftursætinu
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Þið verðið að þekkja lögin

Ásmundur G Vilhjálmsson 58

5. gr.
6. gr.

7. gr.Einstaklingsskattlagning
Fjölskylduskattlagning

1. gr.
2. gr.

Alþjóðlegur skattaréttu 
Huglæg skattskylda

Hlutlæg 
skattskylda 

31. gr.
32. gr., 33, gr, 
34. gr., 35. gr. 
...

Fyrirtækjaskattagning

Kæra 
skattákvörðunar

Málsmeðferðarreglur

95. gr.
96. gr.
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Innheimta, ábyrgð, 
vanskil, refsiviðurlög

111. gr. – 116. gr. 



Framtal til skatts ...
Farið inn á heimasíðu RSK ...

1. Ársreikningur
2. Einstaklingsframtal
3. Rekstrarskýrsla
4. Eignaskrá
5. Rekstrarskýrsla ökutækis
6. Samræmingarblað
7. Samanburðarskýrsla vsk
8. Leiðréttingarskýrsla
9. Afstemming virðisaukaskatts
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RSK 4.11, rekstrarskýrsla
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RSK 4.01, eignaskrá 
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RSK 4.03, Rekstraryfirlit fólksbifreiðar
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RSK 4.05, Samræmingarblað
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Fleiri gögn
• Komi í ljós að munur á framtöldum og bók 

færðum vsk getur þurft að skila RSK 10.26 
leiðréttingarskýrslu vsk

• Sama gildir ef bókhaldið sýnir að 
hlutaðeigandi hefur bæði lagt stund á 
virðisaukaskattsskylda starfsemi og starfsemi 
sem fellur utan við skattskyldu svið laganna. 
Sjá eyðublað RSK 10.27. Afstemming vsk 
vegna blandaðrar starfsemi
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RSK 10.26, leiðréttingarskýrsla 
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SPURNINGAR
ef ekki ... þá segi ég

TAKK FYRIR MIG
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