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Almennt efni
Hvað skiptir máli?

• Skattskyldir aðilar, sbr. 1. gr. og 2. gr. TSL
– Full skattskylda, takmörkuð skattskylda

• Munur á reglulegum tekjum og einstaklega
tilfallandi tekjum, þar með talið lotun sjá 2. 
mgr. 59. gr. og 12. til 27. gr. 

• Uppgjör hagnaðar, flýtifyrning og niðurfærsla
svo og dreifing og frestun
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Skattskyldan
er bæði huglæg og hlutlæg

1. Hin huglæga skattskylda afmarkar hverjir eru
skattskyldir
– Þessir aðilar geta bæði verið ótakmarkað skatt-

skyldir (alheimsskattskylda) og takmarkað
skattskyldir (tekjuupprunalandsskattskylda)

2. Hin hlutlæga skattskylda afmarkar af hvaða
verðmætum (gæðum) skylt er að svara skatti
– eru það öll verðmæti (rúm túlkun, ekki yfirfærsla) 

eða
– ákveðin verðmæti (þröng túlkun, yfirfærsla)
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1. og 2. gr. TSL
Huglæg skattskylda

• Ákvæði 1. og 2. gr. TSL fjalla um þá sem bera
ótakmarkaða skattskyldu hér

• Nánar tiltekið eru það allir menn (einstaklingar) 
og lögaðilar sem eiga heimilisfesti á Íslandi

• Þessir aðilar eru skyldir að svara skatti af öllum
tekjum sínum hvaðan sem þær stafa

• Bæði innlendar tekjur og er lendar tekjur koma
því til skatts
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Heimilisfesti
Domicile for people and business

• Menn teljast heimilisfastir á Íslandi ef þeir eiga
hér heima (búseta, lögheimili) eða dvelja hér
samfellt í 183 daga eða lengur á sérhverju ...

• Lögaðilar eru heimilisfastir hér ef þeir eru
stofnaðir og skráðir á Íslandi eða aðsetur
raunverulegrar framkvæmdastjórnar er hér
landi
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Takmörkuð skattskylda
Sjá 3. gr. TSL, sbr. 70. gr.

• Takmarkast við tiltekna aðila og ákveðnar tekjur
1. laun vegna vinnu hér
2. laun vegna vinnu fyrir Ísl erlendis
3. sölu á þjónustu og starfsemi
4. rekstur fastrar starfsstöðvar
5. leigu og sölu á fasteignum
6. leigu og sölu á lausafé
7. arð og hagnað af sölu á hlutabréfum
8. vexti af ....

10. afleiðuviðskipti ...
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Hlutlæg skattskylda
Sjá 1. mgr. 7. gr. TSL

• Skattskyldar tekjur teljast með þeim undan-
tekningum og takmörkunum, er síðar
greinir, hvers konar gæði, arður, laun og
hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin
verða til peningaverðs og skiptir ekki máli
hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær
eru, svo sem ...
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Frá

Til þínFrá mér

Yfirfærsla



„... metin verða til peningaverðs ...“

• Verðmæti gæða ræðst af því hvað markaðurinn á
hlutaðeigandi stað og tíma er tilbúinn að greiða fyrir þau

• Með öðrum orðum fer verðmætið eftir eftirspurninni. 
Sé enginn eftirspurn eftir gæðum getum við svo sem
stuðst við ýmis konar hjálparreglur eins og brunabóta-
mat eða fasteignamat húss

• Húsið verður samt að vera uppistandandi sem þýðir að
ef það er rústir einar yrði markaðsverð þess væntanlega
talið 0 kr.
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TEKJUHUGTAKIÐ
Hið rúma tekjuhugtak inniber allt í senn

1. Afhendingargæði. Það sem þú afhendir öðrum gegn
endurgjaldi
• vinna gegn endurgjaldi (laun), sala gegn endurgjaldi

2. Afnotagæði. Það sem þú átt og leyfir öðrum að nota gegn
endurgjald
• arður af eignum, þar með talið lifandi skeppnum

3. EIGINFRAMLEIÐSLUGÆÐI. Það sem þú býrð til eða aflar af
eigin ramleik
• heimaræktaðar kartöflur, berjatínsla, veiði o. fl., bygging eigin

húsnæðis, viðhald og viðgerðir eigna, persónuleg eigin þjónusta svo
sem framtal til skatts - úttekt

4. Móttökugæði. Það sem aðrir afhenda þér án sérstaks
endurgjalds
• Arfur, gjafir, skaðabætur, styrkir, tryggingabætur



á HENDUR EINHVERJUM er annar en 
ég sjálfur=yfirfærsla, 

• „[...] SEM SKATTAÐILA HLOTNAST ...“  í 7. gr. TSL gefur til
kynna að um einhvers konar yfirfærslu sé að ræða t.d. kaup
og sölu eða viðskipti, styrkveitingu o. s. frv.

• Þessu til styrktar má benda á 2. mgr. 59. gr. TSL, sem fjallar
um tímafærslu tekna en þar segir: 

• „Tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári sem þær verða
til, þ.e. þegar myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur
einhverjum, nema um óvissar tekjur sé að ræða“

• Eiginframleiðslugæði eru því almennt skattfrjáls
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Yfirfærslugæði

• Fyrirtæki getur almennt ekki átt kröfu á hendur
sjálfu sér.  Gæði sem fyrirtæki býr til sjálft teljast því
almennt ekki til tekna

• Tekjur geta þó orðið til eða myndast af tæknilegum
ástæðum svo sem við fullvinnslu vara á lager

• Sjá til hliðsjónar 8. tölul. 28. gr. TSL. Til tekna telst
ekki: „Matshækkun búfjár skv. 2. tölul. 73. gr., enda
kemur matslækkun ekki til frádráttar tekjum“

• En hvað með eigin neyslu atvinnurekanda á því sem
hann býr til/framleiðir sjálfur eða úttekt hans?
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ER ÚTTEKT ÞÁ SKATTFRJÁLS?
• Með úttekt í þessu sambandi er átt við það að

atvinnurekandi taki vörur og þjónustu út úr rekstri
og noti í eigin þágu sína eða gefi öðrum

• Í tekjuskattslögum er ekki að finna neitt almennt
ákvæði sem mælir fyrir um skattskyldu úttektar

• Öðru máli gegnir um virðisaukaskattinn. Skv.  
virðisaukaskattslögum telst eigin notkun
atvinnurekanda á vörum og þjónustu fyrirtækis síns
til skattskyldrar veltu eins og regluleg sala

• Vegna þessa er eðlilegt að spurt sé hvort hið sama
gildi ekki í tekjuskattinum
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FYRIRTÆKI
ÚTTEKTAR
SKATTSKYLDA

SKATTLAGNING MANNSINS 
ÚHLUTUNARSKATTSKYLDA
HVERNÆR VERÐUR HÚN VIRK?



Eðli úttektarskattskyldunnar
• Skv. 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. TSL má aðeins draga þau

gjöld frá tekjum er ganga til að afla tekna í
atvinnurekstri

• Taki maður út vörur og þjónustu úr rekstri og noti til
eigin þarfa sinna er því skilyrði ekki fullnægt

• Skv. því er óheimilt að draga hin útteknu verðmæti frá
tekjum.  Þegar um er að ræða vörur og þjónustu er ekki
alltaf hægt að koma við slíku frádráttarbanni

• Hagkvæmara getur því verið að tekjufæra úttektina og
núlla þannig frádráttinn út

• Þessar aðstæður binda takmörkum fjárhæð þess sem
ber að tekjufæra. Tilgangur tekjufærslunnar er jú að
upphefja gjaldfærsluna þannig að tekjufærslan hlýtur
að takmarkast við KOSTNAÐARVERÐ. En er það rétt?
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Reglugerð nr. 245/1963 
um tekju- og eignarskatt

Skattmat í landbúnaði
• Búsafurðir til heimanota og aðra endurgjaldslausa

afhendingu þeirra til eigenda, starfsmanna og skyldu-
liðs þeirra skal telja til rekstrartekna á rekstrarreikningi
skýrslu. Tekur skattmatið m.a. til búfjárafurða, 
jarðargróða, afraksturs af hvers konar hlunnindum, 
afurða gróðurstöðva, fuglabúa, sjávarafla og afla
eldisstöðva

• Séu afurðir, sem teknar eru eða afhentar til heimanota, 
ekki tilgreindar hér á eftir skal meta þær á sama verði
og fyrir þær fæst við sölu til óskylds aðila. Séu afurðir
þessar afhentar á lægra verði en í skattmatinu greinir
skal mismunur á því verði og matsverðinu talinn til
rekstrartekna hjá búinu
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Úttektarverð mjólkur hér að ofan er 71 kr. pr. lítri. Til samanburðar
má nefna að þann 1. febr. 2011 er mjólkurlíterinn seldur á 122. kr.
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Úttektarskattlagning
hvað er tekið út, vara , þjónusta, peningar

úthlutunarskattlagning

• Skattlagning fyrirtækja það er útreikningur skatts af hagnaði
er almennt tvíþætt. Heitir fyrri liðurinn úttektarskattlagning
og hinn síðari úthlutunarskattlagning

• Skv. fyrri liðnum reiknum við tekjur af öllu sem selt er/tekið
út úr fyrirtæki og er hún eins hjá öllum fyrirtækjum

• Út frá jafnræðis- og samkeppnissjónarmiðum er mikilsvert
að úttektarverð sams konar vara/þjónustu á sama markaði
sé það sama

• Síðari liður tvískattlagningarinnar ræðst hins vegar af því
hvort fyrirtæki er einskattlagt eða tvískattlagt. Einskattlögð
fyrirtæki sæta þannig almennt ekki úthlutunarskattlagningu
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YSÚ 11/1997
Afleiðing af ofurúttekt, vaxtafrádráttur ...

• Í málinu var upplýst að kærandi hefði, þrátt fyrir neikvæða stöðu eigin fjár einkarekstrar, tekið út úr
rekstrinum fé umfram reiknuð laun og hagnað ársins. Yfirskattanefnd tók í úrskurði sínum til
umfjöllunar hvort þeirri úttekt, sem í málinu greindi, væru sett takmörk. Var komist að þeirri
niðurstöðu að þrátt fyrir að ekki væri að finna lagareglur um úttekt manna á fé úr einstaklings-
rekstri, yrði að telja að einhver takmörk væru þar á

• Af eðli málsins, almennum reikningsskilavenjum og þeim grunnsjónarmiðum, sem byggju að baki
lögfestum reglum um úthlutun arðs úr hlutafélögum og einkahlutafélögum, þætti meðal annars
mega leiða þá reglu að úttekt eiganda úr einkarekstri gæti því aðeins farið fram að því marki að
eigið fé einkafirmans væri jákvætt, en gæti ella ekki skoðast úttekt í eiginlegum skilningi

• Við mat á þessu bæri þó að líta til þess að mönnum, sem ynnu við eigin atvinnurekstur eða
sjálfstæða starfsemi, væri skylt að telja sér til tekna endurgjald fyrir starf sitt og að sú skylda væri að
meginstefnu til óháð því hvort rekstur skilaði hagnaði eða ekki. Ljóst þótti að úthlutun fjár til
kæranda úr einkarekstri hans umfram þau mörk, sem telja yrði sett slíkum úttektum, hefði verið
fjármögnuð með skuldsetningu rekstrarins

• Þar sem sú skuldsetning hefði gengið til að fjármagna einkaneyslu kæranda fengi ekki staðist að
gjaldfæra vexti vegna hennar á rekstrarreikningi, sbr. grundvallarreglu 1. tölul. 31. gr. laga nr. 
75/1981. Talið var að lækka bæri tilfærðar skuldir á efnahagsreikningi um oftaldar skuldir í rekstri og
færa á skuldahlið skattframtals kæranda og hins vegar að lækka gjaldfærslu vaxta. Við lækkun
vaxtagjalda í málinu var lagt til grundvallar hlutfall oftalinna skulda af heildarfjárhæð skulda, auk 
þess sem tekið var tillit til þess, hvenær féð var tekið út úr rekstrinum

4/19/2020 ÁgV 22



B-liður 7. gr. TSL
Hlutlæg skattskylda

• Allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, 
þar með talið endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, 
umboðslaun, þóknanir, atvinnurekstrarstyrkir, 
rekstrarstöðvunarbætur svo

 og hvers konar tekjur sem upp eru taldar í öðrum
liðum þessarar greinar og tengdar eru atvinnurekstri
eða sjálfstæðri starfsemi HEIMFÆRSLUVANADMÁL

• Atvinnurekstur getur þannig bæði haft A- og C-tekjur, 
sbr. 7. gr. TSL að því tilskyldu að öflun þeirra tengist
hinni gangandi starfsemi
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Atvinnurekstrartekjur
Yfirlit

1. Reglulegar tekjur. Tekjur af aðalstarfsemi
2. Staðgöngutekjur. Tekjur sem koma í stað

reglulegra/einstaklega tilfallandi tekna
3. Hjálpartekjur. Styrkir þar með talið vegna

framleiðslu verka, eignakaupa
4. Afleiddar tekjur. Arður, leiga, vextir, afföll ...
5. Reiknaðar tekjur ???
6. Óreglulegar tekjur. Hagnaður af sölu eigna
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YSÚ 829/1997
úttektarverð

• Kærandi, sem rak sauðfjárbú, tekjufærði í
skattskilum sínum heimanot búsafurða miðað við
innleggsverð hjá sláturleyfishafa

• Í úrskurði yfirskattanefndar var komist að þeirri
niðurstöðu að ekki yrði séð að matsverð
samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra leiddi til
ofmats á heimanotuðum búsafurðum til tekna í
tilviki kæranda

• Væru því ekki efni til annars en að byggja
tekjufærsluna á matsverði þessu
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Tekjur af reglulegri starfsemi
„... endurgjald fyrir selda vöru og þjónustu, 

umboðslaun, þóknanir, ...“ ... aðalstarfsemi
• Til endurgjaldsins telst auðvitað ekki útskattur. 

Þar sem skylt er að skila honum til ríkissjóðs
ber ekki að tekjufæra hann

• Þessar tekjur eru gerðar upp sem heildartekjur
án nokkurs frádráttar. Grundvallar munur er
því á framtali þeirra og einstaklega tilfallandi
tekna eða hagnaðar
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Dæmi úr framkvæmd
veltu hlutabréf, fjárfestingar hlutabréf

Óskýr mörk skapa vandræði
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Hlutabréfahagnaður er skattskyldur 
hjá félögum þegar hann fellur að 
aðalstarfsemi. HVAÐ MERKIR 
ÞAÐ? 

Jú, það merkir að félögin stundi 
kaup og sölu hlutabréfa í 
atvinnuskyni. Þegar svo  háttar til 
telst heildar söluverðið til tekna og til 
frádráttar því ber svo að draga 
heildarkaupverðið sem vörunotkun

Uppgjörið fer því skv. B-lið 7. gr. og 
1. tölul. 1. mgr. 31. gr.TSL en ekki 
skv. 18. gr. og 24. gr. TSL



Staðgöngutekjur reglulegra tekna
„... atvinnurekstrarstyrkir, rekstrarstöðvunarbætur ...“

• Með staðgöngutekjum er átt við tekjur sem koma í stað reglu-
legra tekna af sölu vöru og þjónustu

• Meðferð þeirra lýtur því sömu reglum og endurgjald fyrir
selda vöru og þjónustu. Undir þennan flokk heyra t.d.
– rekstrarstöðvunarbætur, skaðabætur og vátryggingafé vegna tjóns á

lager, förgunarstyrkir vegna búfjárs. Til tekna kemur því heildargreiðsla
án nokkurs frádráttar – Sjá þó 1. mgr. 1. tölul. 31. gr. TSL

– fyrirframgreiddir styrkir t.d. vegna vísindastarfa, samningu bóka og
fræðirita, listsköpunar og kvikmyndagerðar. Ath. sérstaklega að taki
verk fleiri en eitt ár í vinnslu þarf ekki að tekjufæra greiðsluna fyrr en 
við lok verktímans - Einnig er hugsanlegt að unnt sé að dreifa
styrkfjárhæðinni

– endurgreiðslur og skilyrtir afslættir vegna vöruviðskipta
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Staðgöngutekjur
einstaklega tilfallandi tekna

• Skaðabætur og vátryggingafé sem fyrirtæki fær greitt
vegna tjóns á varanlegum rekstrarfjármunum ber að
meðhöndla eins og söluverð hlutaðeigandi eignar

• Þetta gildir þó einungis þegar um altjón er að ræða, 
sbr. 22. gr. TSL, er hljóðar svo.
– Bætur vegna altjóns eða eignarnáms teljast söluverð

eigna og reiknast söluhagnaður og fer um meðferð
hans eftir ákvæðum 12.–27. gr. eftir því sem við á

• Úreldingarstyrkir, hvers konar tekjur eru það?
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Hlutatjón

• Fasteign í eigu ehf. skemmist í eldi. Vegna þessa fær félagið
greidda 1 millj. í bætur. Kostnaður við að koma húseigninni í
samt lag nemur 1,2 þús. 

• Hvernig ber að haga skattskilum þessa. Því svarar 41. gr. TSL 
svo:
– Kostnað við viðgerðir eða endurbyggingu fyrnanlegra eigna vegna

tjóns má gjaldfæra á því ári þegar viðgerð fer fram, að svo miklu leyti
sem kostnaðurinn fer fram úr tjónabótum. Hér er aðeins átt við
kostnað við að koma eign í sama ástand og hún var í áður en tjónið
varð

• Tekjufæra ber 1.000.000 kr. Síðan má draga frá 200.000 kr. Nettó til
tekna koma því 800.000 kr.  ÞETTA ER EKKI SVONA Í RAUN
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Hjálpartekjur
opinberir fjárstyrkir

• Venja er að greina á milli tekjuöflunarstyrkja og
eignakaupastyrkja:

• Tekjuöflunarstyrkir eru eins konar hjálpartekjur. 
Hlutverk þeirra er þannig að bæta hlutaðeigandi upp
tekjurýrnun hans. Skv. því teljast þeir til tekna með
venjulegum hætti eins og reglulegar tekjur

• Eignakaupastyrkir færast hins vegar til lækkunar á
stofnverði hlutaðeigandi eignar. Tekjufærsla þeirra
frestast því venjulega þar til umrædd eign er seld. 
Nánar, sjá 2. mgr. 12. gr. TSL 
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Meðferð styrkja til eignakaupa

• X er bóndi. Fyrir nokkrum árum var honum gert að farga
bústofni sínum. Núna 8. árum síðar á hann kost á 5 millj. 
styrk til að kaupa 100 gemlinga

• Hvernig á að fara með styrkinn í bókhaldi/skattskilum
hans? Þar sem gripirnir teljast vörur myndi styrkurinn
teljast að fullu til tekna. Á móti tekjufærslunni er svo
unnt að gjaldfæra gripina sem vörunotkun

• Y er útgerðarmaður. Skv. lögum á hann rétt á 10 millj. kr. 
ef hann úreldir bát sinn. Bókfært verð bátsins er 15 millj. 
Hvernig á að fara með styrkinn í bókhaldi/skattskilum
hans? Í raun er ríkið að kaupa bátinn af útgerðar mannin-
um. Hagnaður (tap) hans er því 5 millj. Sjá 35. gr. TSL
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Skv. skattmatinu er hver
gemlingur verðlagður á
7.000 kr. 
Bóndinn kaupir
gemlingana
hins vegar á 20.000 kr. 
stykkið
Hvað má hann gjaldfæra:
Muninn á 20.000 og 7.000 
þ.e.   13.000 x 100 eða
20.000 x 100 
Því svarar reglugerð nr. 
213/2001
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Hliðartekjur
fjármagnstekjur

• Með hliðartekjum er átt við tekjur sem eignir
og skuldir fyrirtækisins gefa af sér.

• Skv. því eru þetta ekki reglulegar tekjur.  Sem
dæmi um fjármagnstekjur af þessu tagi má
nefna
1. arð skv. 4. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 11. gr.  TSL
2. leigu skv. 1. og 2. tölul. C-liðar 7. gr. TSL
3. vexti, afföll og gengismun skv. 3. tölul. C-liðar

7. gr. TSL, sbr. 1. mgr. 8. gr. TSL

4/19/2020 35ÁgV



Arður
GERIR ÞIG RÍKARI EN FÉLAGIÐ FÁTÆKARA

• Með arði er átt við hvers konar tekjur af hlutareign í
hlutafélagi og einkahlutafélagi. Hér til telst þó
umfram allt
1. venjulegur arður (úthlutun af hagnaði ársins) 

• Skv. íslenskum tekjuskattslögum ber þó einnig að
skattleggja sem arð
2. lækkun hlutafjár með útgreiðslu til hluthafa og
3. úthlutun við félagsslit

• Venjulegur arður telst til tekna þegar hluthafafundur
hefur tekið ákvörðun um úthlutun hans

SKATTSKYLDAN ER ÞVÍ ÓHÁÐ GREIÐSLU
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Frádráttur fengins arðs
sjá 9. tölul. 31. gr. TSL

• Frá tekjum af atvinnurekstri má draga:
– 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 skv. 4. tölul. C-
liðar 7. gr. af hlutum og hlutabréfum í félögum er
greinir í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr., sbr. XII. kafla laga nr. 
2/1995, um hlutafélög, og laga nr. 138/1994, um 
einkahlutafélög

• Hinn móttekni arður, það er tekjurnar, 
þurrkast semsé út
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HVAÐ ÞÝÐIR ...

• „... sbr. XII. kafla laga nr. 2/1995, um hluta félög, og
laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög ...“

• XII. kafli laga um hlutafélög og einkahlutafélög
fjallar um úthlutun venjulegs arðs

• Lækkun hlutafjár og úthlutun við félagsslit er
því ekki frádráttarbær við uppgjör tekjuskatts-
stofns. Ath. þó úrskurði nr. 12 og 13 frá 2017
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LEIGA
• Leiga tekur til endurgjalds fyrir afnot af fasteignum

og lausafé
– Með leigu er bæði átt við afnotatekjurnar það er hina

eiginlegu leigu og afraksturstekjurnar, það er þau
verðmæti er fasteign/lausafé gefur af sér

• Mjólk úr kú, ull af kynd teljast afraksturs tekjur. 
Sama gildir um innlögn lamba í sláturhús. Í öllum
tilvikum ber að tekjufæra heildargreiðsluna

• Um frádráttinn fer hins vegar skv. 1. tölul. 31. gr. TSL
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Vextir og afföll
tekjur af afleiðum o. fl.

hvergi minnst á dráttarvexti

• Með vöxtum er átt við leigu (endurgjald) fyrir afnot af peningum
eða umlíðan skuldar. Uppruni teknanna einskorðast sem sé við
peninga, eign (kröfu) eða skuld

• Vextir eru ákveðnir við veitingu láns eða stofnun skuldar og nema
þeir tilteknum hundraðshluta, prósentum af lánsfjárhæðinni allan
samningstímann

• Skv. því eru þeir fyrirfram ákveðnir. Dráttarvextir þurfa því ekki
endilega að vera vextir. Því síður verðbætur nema öðruvísi sé mælt
í lögum, sbr. 1. tölul. og 3. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL:
– „Með vöxtum teljast áfallnar verðbætur á höfuðstól og vexti, 

verðbætur á inneignir og kröfur sem bera ekki vexti og
happdrættisvinningar sem greiddir eru í stað vaxta“
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Vextir, sbr. 1. mgr. 8. gr. TSL
Tengdir uppruna

1. Vextir af innstæðum í INNLENDUM BÖNKUM, sparisjóðum
og innlánsdeildum samvinnufélaga, á póstgíróreikningum
og orlofsfjárreikningum svo og vextir af verðbréfum sem
hliðstæðar reglur gilda um samkvæmt sérlögum

2. Vextir af stofnsjóðseign í félögum skv. 2. tölul. 1. mgr. 2. 
gr.

3. Vextir hjá innlendum og erlendum aðilum af sérhverjum
öðrum innstæðum og inneignum en um getur í 1. og 2. 
tölul., þar með taldir vextir af víxlum, verðbréfum OG
ÖLLUM ÖÐRUM KRÖFUM SEM ARÐ BERA EÐA VEXTI
RUSLAKYSTA
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YSÚ 189/2004
Tilheyrsla – eðli tekna

• Kærandi, sem rak lyfjaverslun í eigin nafni á árunum 1990-1996, 
fékk á árinu 1999 greiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins vegna
skerðingar á lyfjagreiðslum á fyrrgreindu tímabili. Greiðslan skiptist
í höfuðstól og vexti og laut krafa kæranda í máli þessu að því að
vextirnir yrðu skattlagðir sem fjármagnstekjur utan rekstrar en ekki
sem tekjur af atvinnurekstri

• Fallist var á með skattstjóra að um tekjur af atvinnurekstri væri að
ræða. Þá var kröfu kæranda um niðurfellingu 25% álags hafnað og
tekið fram að um verulega fjárhæð vantaldra tekna væri að ræða, 
en í skattframtali kæranda árið 2000 var einungis talinn fram sá hluti
greiðslunnar frá Tryggingastofnun ríkisins sem var vegna vaxta. Talið
var að ákvæði 2. mgr. 97. gr. laga nr. 75/1981 um tímafrest til
endurákvörðunar hefði ekki girt fyrir endurákvörðun skattstjóra á
opinberum gjöldum kæranda gjaldárið 2000 vegna nefndrar
greiðslu
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YSÚ 114/2003 

• Deilt var um hvort virða bæri eign kærenda í stofnsjóði
samvinnufélags (afurðafélags) sem eign tilheyrandi
búrekstri kærenda, svo sem skattstjóri áleit, eða sem
eign utan rekstrar, svo sem kærendur héldu fram, en
úrlausn þess skipti máli varðandi skattalega meðferð
vaxtatekna af stofnsjóðseigninni

• Yfirskattanefnd benti á að kærendur hefðu ekki vefengt
að stofnsjóðseignin væri að öllu leyti sprottin af
innleggi. Þar sem þannig var óumdeilt að stofnsjóðs-
inneignin væri að öllu leyti til komin vegna
atvinnurekstrar kærenda var kröfu þeirra hafnað
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Afföll
eru í raun eignahagnaður en skattleggjast sem vextir

Sjá 4. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL

• Afföll geta myndast við ferns konar aðstæður
1. Sölu á kröfu á yfirverði. Fyrirtæki gefur út skuldabréf að fjárhæð

1.000.000 kr. og selur það á 1.100.000 kr. Yfirverðið er 100.000 kr. í
þessu tilviki

2. Innlausn á skuld á yfirverði. Fyrirtæki skuldar 1.000.000 kr. og býðst
til að greiða 1.100.000 kr. fyrir skuldina. Yfirverðið er 100.000 kr. í
þessu tilviki

3. Sölu á kröfu á undirverði. Fyrirtæki á skuldabréf að fjárhæð
1.000.000 kr. býður skuldara/hverjum sem vill að kaupa það á
900.000 kr. Undirverðið (tapið) er 100.000 kr. í þessu tilviki

4. Innlausn á skuld á undirverði. Fyrirtæki skuldar 1.000.000 kr. og
semur við lánardrottinn sinn um greiðslu skuldarinnar á 900.000 kr. 
Undirverðið (eftirgjöfin) er 100.000 kr. í þessu tilviki
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Um afföll, sjá 4. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL

• Afföll af keyptum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum
kröfum
– Skv. þessu einskorðast skattskyldan eiginlega við kröfur. Ef til

vill hafa menn kannski haft í huga þær aðstæður að maður
kaupi bíl og greiði kaupverðið 1 millj. með víxli að fjárhæð
1.200.000 kr. - eitthvað sem tíðkaðist endur fyrir löngu

• Afföllin skal reikna til tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár
hvert eftir afborgunartíma

• Sé krafan látin af hendi áður en afborgunartíma er lokið telst
sá hluti affallanna, sem ekki hefur þegar verið tekjufærður
en fæst endurgreiddur í sölu- og afhendingarverði, til tekna í
einu lagi á afhendingar- eða söluári.
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Gengishagnaður og -tap
ólíkar uppgjörsaðferðir

Sjá 5. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL

• Fyrirtæki. Lageraðferð. Skv. gildandi lögum er
hagnaður eða tap af erlendum verðmæli gerður
upp miðað við gengisbreytingu í ársbyrjun og
árslok að teknu tilliti til innlagnar og eða úttektar
þar með talið greiðslu á árinu

• Einstaklingar. Innlausnaraðferð. Skv. henni er
hagnaður og tap af erlendum gjaldeyri gerður upp
miðað við gengisbreytingu frá innlögn
eignar/stofnun skuldar og úttekt/greiðslu
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Lageraðferðin

• Tekjufærsla gengishagnaðar og -taps hjá
fyrirtækjum lýtur því sömu reglum og
ákvörðun vörunotkunar

• Vörunotkun jafngildir birgðum í ársbyrjun plús
innkaup á árinu mínus birgðir í árslok
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Myndun gengishagnaðar og -taps
hjá fyrirtækjum

• Gengishagnaður og –tap getur auðvitað myndast við
ýmsar aðstæður svo sem
– Hækkun/lækkun á inneign í banka í erlendum

verðmæli talið umreiknað í íslenskar krónur milli
áramóta að teknu tilliti til úttektar

– Hækkun/lækkun á kröfu í erlendum verðmæli talið
umreiknað í íslenskar krónur milli áramóta að teknu
tilliti til afborgunar

– Lækkun/hækkun á skuld erlendum verðmæli talið
umreiknað í íslenskar krónur milli áramóta að teknu
tilliti til innborgunar
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Sjá nánar 5. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL

• Gengishagnaður af hvers konar EIGNUM í erlendum
verðmæli á því ári sem gengisbreyting á sér stað og
miðast við kaupgengi hlutaðeigandi erlends gjaldeyris í
árslok

• Gengishagnaður af hvers konar skuldum virðist þannig
ekki skapa skattskyldu og byggist það eiginlega á
meðfæddri vantrú á krónunni. Í gegnum tíðina hafa menn
þannig talið frekar ólíklegt að krónan myndi styrkjast

• Reynslan árin 2004-2006 sýnir þó að full þörf er á ákvæði
um skattskyldu gengishagnaðar af skuldum
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Tekjur af fjármálagerningum
fyrirtæki og einstaklingar, menn

• Í lögum um tekjuskatt voru til skamms tíma engin
ákvæði um skattskil tekna af fjármálagerningum
(Afleiðna). Hér til teljast framvirkir samningar, 
valréttir og skylduréttir svo og hvers konar
skiptasamningar eða Swaps

• Í framkvæmd voru þeir hins vegar meðhöndlaðir eins
og skuldabréf sem þýddi að tekjur (ávinningur og tap) 
af þeim voru skattlagðar eins og vextir

• Tapið fór því í gegnum 1. tölul. 1. mgr. 31. gr., sbr. 49. 
gr. TSL í stað 24. gr. TSL sem þýðir að frádráttarrétt-
urinn var því tiltölulega rúmur
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Mál nr. 135/2011
Meðferð afleiðna við skattskil

rekstraraðila
Bar áður fyrr að meðhöndla sem vexti

• Fallist á með kæranda að tap af afleiðu
samningum væri rekstrarkostnaður í skilningi
1. mgr. 1. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003 og
mætti því daga það frá tekjum
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YSÚ 135/2011
• Kærandi var einkahlutafélag sem hafði að tilgangi sínum m.a. viðskipti með

verðbréf og hvers kyns önnur fjárhagsleg verðmæti. Var starfsemi félagsins
flokkuð sem eignarhaldsfélag samkvæmt ÍSAT2008. Deiluefnið í málinu var
gjaldfærsla taps af framvirkum samningi að fjárhæð 953.724.400 kr. í
skattskilum félagsins

• Í úrskurði yfirskattanefndar var rakið að hið umdeilda tap hefði stafað af
skiptasamningum, sem kærandi hefði fengið framselda frá öðru einkahlutafélagi, 
þess efnis að viðskiptamaður skuldbatt sig til þess að greiða tilgreinda vexti af
viðmiðunarfjárhæð hvers samnings á meðan mótaðili (viðskiptabanki) skuldbatt
sig til að greiða viðskiptamanni þær hækkanir sem kynnu að verða á
markaðsvirði viðmiðunarbréfa frá samningsdegi miðað við markaðsgengi
viðmiðunarbréfanna á gjalddaga

• Taldi yfirskattanefnd ljóst að viðskipti með fjármálagerninga af þessu tagi yrðu
talin til reglulegrar starfsemi kæranda. Samkvæmt ársreikningi kæranda fyrir
umrætt ár hefðu einu tekjur kæranda verið vaxtatekjur að fjárhæð 1.171.161.528 
kr. Þættu ekki efni til að draga í efa að óumdeilt tap kæranda af umræddum
skiptasamningum hefði verið tilkomið í beinu samhengi við reglulega og eðlilega
starfsemi félagsins. Með vísan til þess var fallist á kröfu kæranda
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Úrskurður nr. 222/2002 Gjaldár 2001
Einstaklingur - tekjur utan rekstrar

Kærandi hélt því fram að honum væri heimilt við uppgjör fjármagnstekna
af viðskiptum með afleiðusamninga (framvirka skiptasamninga) að draga
frá þeim tekjum tap vegna sölu sams konar samninga á sama ári
Yfirskattanefnd taldi verða að líta svo á að um tekjur af peningalegum
eignum væri að ræða þannig að umræddar tekjur kæranda af sölu
afleiðusamninga væru skattskyldar í hendi hans sem vextir af fjármagns-
tekjum utan rekstrar
Þar sem hvorki í lagaákvæðum um það efni né annars staðar í skatta-
löggjöfinni væri fyrir að fara sérstakri heimild til slíkrar uppgjörsaðferðar
vaxtatekna sem í málinu greindi var aðalkröfu kæranda hafnað
Þá var varakröfu kæranda þess efnis að virða bæri viðskiptin sem þátt í
sjálfstæðri starfsemi hans, sem fólst í tryggingaráðgjöf og sölu trygginga, 
sömuleiðis hafnað, enda varð ekki séð að viðskiptin TENGDUST þeirri
starfsemi á nokkurn hátt
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AFLEIÐUR
SJÁ LÖG NR. 142/2013

Breyta þau þessu fyrirkomulagi???
Áður vextir nú hagnaður

5. gr.
Við 16. gr. laganna bætist ný málsgrein, 

svohljóðandi:
Söluhagnaður af afleiðum, sbr. 1. málsl. 3. 

tölul. 1. mgr. og 2. málsl. 2. mgr. 8. gr., telst ávallt
til skattskyldra tekna á söluári
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SÖLUHAGNAÐUR AF LEIÐNA
Skattlagt eins og sala á lausafé

• Söluhagnaður telst munurinn á söluverði og
stofnverði

• Söluverðið er heildarendurgjaldið mínus
kostnaður við söluna, þóknun verðbréfa fyrirtækis
o. fl. 
– Uppgjörsverðið, lokaverðið

• Stofnverðið er jafnt og kaupverðið
• Hvað gerist ef það er tap af einum afleiðum og

gróði af öðrum
– Má jafna saman. Athugið 16. gr. TSL
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Núna hljóðar þetta svo:
Sjá 16. gr. TSL

• [Söluhagnaður af afleiðum …1) telst ávallt til
skattskyldra tekna á söluári.]2)

– 1)L. 33/2015, 2. gr. 2)L. 142/2013, 5. gr. 
• Um tapið, sjá 24. gr. TSL er hljóðar svo:

– Tap á sölu eigna, sem ekki eru notaðar í atvinnurekstri, er
ekki heimilt að draga frá skattskyldum tekjum. Áður en 
skattskyldur hagnaður af sölu eigna er ákveðinn má
skattaðili þó draga frá heildarhagnaðinum það tap sem
hann kann að hafa orðið fyrir vegna sölu sams konar eigna
á sama ári.

– Tap á sölu eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri er heimilt
að gjaldfæra á söluári, sbr. 35. gr., þó ekki tap á sölu eigna
þeirra sem um er rætt í 18. og 19. gr.
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Hverjum tilheyra tekjur og gjöld
Heimfærsluvandamál

• A sem er smiður stundar atvinnurekstur á eigin kennitölu. Sem slíkur
reiknar hann sér endurgjald skv. lögum alla mánuði ársins

• Fyrirtæki A er með slysatryggingu og samkvæmt henni á það rétt á
bótum ef starfsmenn verða fyrir slysi í vinnunni

• Í fyrra slaðist A og þar sem hann er eini starfsmaður fyrirtækisins
greiddi tryggingafélagið honum bæturnar beint. Tryggingafélagið hefur
nú sent A launamiða og skv. honum eru slysabætur hans 1,5 millj.

• Skv. viðmiðunarreglum rsk. vegna reiknaðs endurgjalds bar A að reikna
sér 6 millj. kr. í laun og gerði hann það enda þótt aðeins ¾ hafi verið
greiddur, það er 4,5 af 6,0 millj. 

• Nú bendir allt til að A þurfi að greiða tekjuskatt af 7,5 millj. kr. og er
hann að vonum ósáttur við það. Hvað getur hann gert til að komast hjá
því?
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YSÚ 817/1997

• Talið var að fengi sjálfstætt starfandi maður
greiddar tryggingabætur vegna trygginga, sem
teknar hefðu verið vegna rekstrar og iðgjöld
verið færð sem rekstrarkostnaður, yrði eðli
málsins samkvæmt að telja að honum bæri að
færa bæturnar til tekna í rekstri sínum, enda
yrði að telja að tryggingabætur í slíkum
tilvikum kæmu í stað rekstrartekna
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Semsagt

• Tekjurnar tilheyra þeim sem á lögvarða kröfu á
þeim

• Á sama hátt tilheyra gjöldin þeim sem skyldur
er að inna þau af hendi skv. lögum
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Úrskurður nr. 40/2006
Gjaldár 2004 

• Kærandi var eigandi jarðar ásamt bróður sínum og höfðu þeir
bræður í hjáverkum nytjað hlunnindi jarðarinnar. Í málinu var
deilt um það hvort tekjur af æðarvarpi á jörðinni tilheyrðu
samrekstri þeirra bræðra, eins og skattstjóri taldi, ellegar syni
kæranda, E, svo sem kærandi hélt fram

• Yfirskattanefnd taldi að hlunnindi jarðarinnar, sem fælust í
æðarvarpi, tilheyrðu bræðrunum sem jarðeigendum jafnt sem
önnur hlunnindi og yrði að ganga út frá því að tekjur af þeim
hlunnindum tilheyrðu þeim nema fyrir lægi að nytjum hlunnind-
anna hefði verið ráðstafað til þriðja aðila

• Var kærandi ekki talinn hafa sýnt fram á að greindar tekjur af
dúntekju tilheyrðu E á grundvelli sjálfstæðra hlunnindanytja hans
og var kröfum kæranda hafnað
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Listamannalaun

• B starfar sem listamaður. Undanfarið ár hefur hann verið að
undirbúa listsýningu. Heildarkostnaður vegna þessa nemur um 3 
millj. Þetta er semsé að óbreyttu tap hans

• Nýting tapsins er auðvitað háð því hvort B geti aflað tekna með
sölu málverka. Um það getur engin spáð á þessu stigi málsins

• B er mjög efnilegur listamaður. Vegna þessa fékk hann styrk til
listsköpunar úr listasjóði Pennans að fjárhæð 500 þús.

• Þá var hann svo heppinn að hljóta náð fyrir augum stjórnar
listamannalauna, sbr. lög nr. 57/2009, er veitti honum starfslaun í
9 mánuði, samtalst 3.396.618 kr.  (407.413 x 9 árið 2020)

• Hvernig ber að haga skattskilum þessa við framtal 2021?
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Lög nr. 57/2009 um listamannalaun
407.413 kr. árið 2020

4. gr. Starfslaun. 
• Starfslaun skulu nema 407.413 kr. á mánuði á

verðlagi fjárlaga 2020. Starfslaun eru veitt til
listamanns sem telst sjálfstætt starfandi í
listgrein sinni ATVINNUREKANDI 

• Fjárhæð starfslauna skal koma til endurskoð-
unar við afgreiðslu fjárlaga ár hvert með tilliti til
þróunar launa, verðlags og efnahagsmála
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Eðli tekna
atvinnurekstrartekjur eða einstaklingstekjur

Úrskurður yfirskattanefndar nr. 126/2002. Gjaldár 2001

• Kæranda, sem var sjálfstætt starfandi listamaður, voru veitt starfslaun
listamanns til sex mánaða samkvæmt lögum nr. 35/1991. Auk þess sem
hann fékk styrk frá MENNINGARSJÓÐI FÉLAGSHEIMILA

• SKATTSTJÓRI HAFNAÐI ÞVÍ AÐ TELJA BÆRI UMRÆDD STARFSLAUN OG
STYRK TIL TEKNA AF ATVINNUREKSTRI KÆRANDA. Skattaðili kærði því
málið til yfirskattanefndar

• Yfirskattanefnd benti á að til grundvallar umsókn kæranda um listamanna-
laun hefðu legið verkefni hans sem sjálfstætt starfandi listamanns. Þá væri
einsýnt að styrkur frá Menningarsjóði félagsheimila væri vegna
sjálfstæðrar starfsemi kæranda, þ.e. málverkasýninga

• Var fallist á með kæranda að Í BÁÐUM TILVIKUM væri um að ræða tekjur hans
af atvinnurekstri og var krafa kæranda því tekin til greina
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Getur fyrirtæki haft hvaða tekjur sem
er

• Fyrirtæki getur ekki haft laun þar með talið
eftirlaun og lífeyri. Leiðir það af eðli þessara
tekna sem einstaklingstekna

• Svipuðu máli gegnir um stjórnarlaun í fyrirtækj-
um og helgast það af því að stjórnarsetan er í
eðli sínu pesónuleg

• Þar með er ekki sagt að stjórnarmaður geti ekki
sinnt sérfræðiráðgjöf fyrir félag. Hann verður
aðeins að passa sig á því að sú vinna tilheyri ekki
stjórnarstörfum hans
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Tímafærslureglur
Lotun tekna

• Tímafærslureglur (d. periodisering). Með tímafærslu-
reglum er átt við það sem kallað er lotun tekna og
gjalda í viðskiptafræði

• Reglurnar kveða með öðrum orðum á um það hvenær, 
það er á hvaða ári skuli telja tekjur til tekna og draga
gjöld frá þeim
– Tímafærslan fer eftir reglum (lögum) sem þýðir að

maður/fyrirtæki getur ekki ákveðið tímafærsluna að vild sinni
• Í næstu glærum munum við fjalla um þetta álitamál

þegar um reglulegar tekjur og afleiddar tekjur er að
ræða
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Reglulegar tekjur
gangur eða ferli viðskipta

1. Pöntun vöru og þjónustu
2. Staðfesting pöntunar. Gerð samnings, undirskrift
3. Afmörkun vöru á lager til sendingar
4. Afhending vöru og eða þjónustu
5. Reikningsútskrift (uppígreiðsla, fyrirframgreiðsla)
6. Gjalddagi vöru og þjónustu
7. Eindagi hins selda
8. Greiðsla, efndir samnings
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Hvaða tímamark á að velja - sjónarmið

• Við val á tímafærslu þarf að gæta nokkurra viðmiða. 
– Hvernig virkar reglan í framkvæmd. Er auðvelt að fylgjast með

beitingu hennar við skatteftirlit - nothæfissjónarmið
– Leiðir reglan til tekjufærslu og gjaldfærslu á sama ári – gagnkvæmnis-

sjónarmið
– Er samræmi á milli tekjufærslu og gjaldfærslu skv. TSL og VSL svo og

BÓK/ÁRS – samræmingasjónarmið
– Leiðir reglan kannski til tekjufærslu of fjótt og gjaldfærslu of seint –

varúðarsjónarmið reikningsskilanna/bókhaldsins
– Auðveldar eða torveldur reglan uppgjör viðskiptanna – hagkvæmnis-

sjónarmið
– Telst reglan eðlileg eða rökrétt afleiðing af hlutaðeigandi viðskiptum –

viðskiptasjónarmið
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Mat á hinum einstöku lotunarkostum

• Við pöntun vöru eða þjónustu er óvíst hvort af viðskipt-
unum verður. Óvarlegt væri því að ganga út frá því
viðmiði við tekju/gjaldfærsluna

• Óvissan minnkar auðvitað við staðfestingu viðskiptanna. 
Áhættan helst þó áfram hjá seljanda alveg þar til
afhending hefur farið fram

• Við afhendingu er salan fullkomnuð enda getur maður
almennt ekki skilað vöru sem hann hefur fengið afhenta
aftur nema hún sé gölluð eða svari ekki til þess heitis sem
vörunni/þjónustunni er gefin

• Reikningsútskriftin og greiðslan er því í raun aðeins til
málamynda, staðfesting á því sem hefur gerst



Lög um bókhald nr. 145/1994
9. gr.

• Í bókhaldi skal skrá viðskipti (kaup og sölu) 
jafnskjótt og þau fara fram enda sé það í
samræmi við góða bókhaldsvenju. Önnur atvik
skulu skráð svo fljótt sem unnt er eftir að þau
eiga sér stað

• Um túlkun þess, sjá Grundvöll reikningsskila, 
regla nr. 1, maí 1994, bls. 17. Nánar, sjá

– http://www.fle.is/faglegt%5Fefni/reikningsskilarad/reglur%5Freikningsskilarads/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition= 
2&cat_id=16647&ew_2_a_id=84404
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Tekjureglan
Kröfustofnun eða skyldumyndun

• Tekjur eru að jafnaði skráðar þegar viðskipta-
aðili hefur til þeirra unnið og í meginatriðum
lokið við þau verkefni sem honum eru ætluð

• Tekjur verða að vera innleystar eða innleysan-
legar þegar þær eru skráðar, en í því felst að
þá hefur vara eða þjónusta verið látin af hendi
í skiptum fyrir peninga eða ígildi þeirra, það er
viðskiptakrafa hefur orðið til
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Lög um tekjuskatt, sbr. 59. gr. TSL
kröfustofnun, skyldumyndun

• Tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári sem þær verða
til, þ.e. þegar myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur
einhverjum, nema um óvissar tekjur sé að ræða

• Krafa „... myndast ... þeirra [teknanna] vegna á hendur ...“ 
viðskiptamanni þegar seljandi hefur afhent hið selda
þannig að áhættan og eða ábyrgðin á tjóni af eyðileggingu
eða skemmd þess hefur færst frá honum yfir til kaupanda

• Við sölu á vörum og þjónustu er almennt gengið út frá
afhendingu í þessu sambandi. Þetta gildir einnig í vinnu. 
Starfsmaður telst semsé hafa afhent vinnu sína þegar
hann á rétt á launum skv. kjarasamningi
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Hugtakið tekjur

• Þótt 2. mgr. 59. gr. TSL fjalli aðeins um tekjur á það líka við
gjöld. Helgast það af því að orðið tekjur í ákvæðinu merkir
nettótekjur

• Skv. því tekur það til heildartekna að frádregnum heildar-
gjöldum, það er bæði tekna og gjalda

• Um tímafærslu gjalda að öðru leyti vísast hins vegar til 1. 
mgr. 1. tölul. 31. gr. TSL en þar segir að: Frá tekjum af
atvinnurekstri megi draga
– Rekstrarkostnað, þ.e. þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla

teknanna, tryggja þær og halda þeim við, ...
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Á árinu vísar hér til
rekstrarársins



Tímamark afhendingar
sjá 6. og 7. gr. laga um lausafjárkaup

• 6. gr. Reiðukaup. Söluhlut skal hafa til reiðu til viðtöku á þeim stað þar sem
seljandi hafði atvinnustöð sína (eða heimili, sbr. 83. gr.) þegar kaup voru gerð. 
Ef aðilar vissu þá að söluhlutur eða þær vörubirgðir eða framleiðslustaður sem
hlut átti að taka frá var á öðrum stað skal hafa hlutinn til reiðu þar. Söluhlutur
telst afhentur þegar kaupandi hefur veitt honum viðtöku

• 7. gr. Staðarkaup og sendingarkaup. Ef söluhlut skal færa kaupanda á sama
stað eða innan þess svæðis þar sem seljandi er vanur að sjá um að flytja slíka
hluti (staðarkaup) telst hlutur afhentur þegar honum er veitt viðtaka þar. Ef
senda skal söluhlut til kaupanda í öðrum tilvikum (sendingarkaup) og annað
leiðir ekki af flutningsskilmálum eða öðrum samningi telst hlutur afhentur
þegar hann hefur verið fenginn þeim flytjanda í hendur sem tekið hefur að sér
flutning frá sendingarstað. Ef seljandinn sér sjálfur um flutninginn telst
afhending þá fyrst hafa átt sér stað þegar kaupandi hefur veitt hlutnum
viðtöku

• Ef hlutur er seldur „frítt“, „afhentur“ eða „afhentur frítt“ og gefinn er til kynna
ákveðinn staður telst hluturinn ekki afhentur fyrr en hann er kominn þangað
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Hin ólíku nöfn

• Bókhaldið, reikningsskilin nota orðið Tekjuregla
til að lýsa innihaldi afhendingarreglunnar

• Tekjuskatturinn gengur hins vegar út frá orðun
um Réttaröðlunarregla/skyldustofnunarregla

• Tilgangur þessa er að draga fram þungamiðju
tekjufærslumarksins, það er daginn, mánuðinn
eða árið, er skattaðili hefur öðlast endanlegan
rétt á tekjum eða gengist undir endanlega skuld-
bindingu til að greiða kostnað sem hann hefur
stofnað til
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Kostir og gallar

• Fyrirtæki – atvinnurekstur.  Kostir og gallar
– Afhendingarviðmiðið hentar ágætlega í atvinnurekstri
– Skv. því höfum við upplýsingar um heildar tekjur, eignir

og heildar gjöld, skuldir, sem fyrirtækið hefur
öðlast/stofnað til á ákveðnu tímabili. Fyrir vikið er
auðvelt að meta fyrirtækið

• Einstaklingar – menn. Kostir og gallar
– Hins vegar gagnast það síður mönnum, þar sem það

getur leitt til þess, að greiða verði skatt áður áður en 
greiðsla er innt af hendi. Dæmi. Vinna, laun, gjaldþrot

– Greiðslutímaviðmið er því talið henta mönnum betur



Tekju/gjald færsla í framkvæmd

• Sala á vöru og þjónustuafhending
• Rekstrarstöðvunarstyrkir og – bætur

ákvörðunardagur, tjónsdagur
• Vátryggingafé og skaðabætur tjónsdagur
• Styrkir ákvörðunardagur
• Arður og leiga aðalfundur, áfellingartími
• Vextir, afföll og gengismunur áfellingartími, 

áramót, ársbyrjun og árslok
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Úrskurður nr. 89/2007
Gjaldár 2002 

Aflamark og varanleg aflaheimild
• Kærandi, sem rak útgerð, færði til gjalda í skattskilum sínum vegna rekstrarársins

2001 kaup á aflamarki sem heimilt var að nýta innan fiskveiðiársins 1. september
2001 til 31. ágúst 2002 en hafði ekki verið notað á rekstrarárinu

• Skattstjóri lækkaði gjaldfærsluna á þeim forsendum að óheimilt væri að gjaldfæra
keypt aflamark sem ónýtt hefði verið í árslok 2001. Ekki var þannig deilt um 
frádráttarbærni útgjalda vegna kaupa á aflamarki, heldur um tímamark
gjaldfærslunnar

• Í úrskurði yfirskattanefndar var m.a. vísað til álits reikningsskilanefndar Félags
löggiltra endurskoðenda varðandi meðferð aflamarks í reikningsskilum sem talið
var upplýsa um góða reikningsskilavenju í þessu sambandi. Var fallist á með
skattstjóra að ekki hefði staðist að gjaldfæra hið keypta aflamark að öllu leyti í
rekstrarreikningi kæranda fyrir árið 2001

• Með vísan til fyrrgreinds álits reikningsskilanefndarinnar, þar sem gengið var út frá
því að aflamark vegna veiðitímabils á komandi ári bæri að færa til gjalda
„hlutfallslega á tvö reikningsskilatímabil“, var hins vegar fallist á að hækka
gjaldfærslu aflamarks frá því sem skattstjóri hafði ákveðið. Þá var fallist á kröfu
kæranda um niðurfellingu álags
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Úrskurður nr. 83/2008
Gjaldár 2001-2005 

• Ágreiningsefni máls þessa varðaði skattalega meðferð leigðs aflamarks (leigukvóta) í skattskilum
kæranda. Skattstjóri taldi að kæranda væri óheimilt að gjaldfæra kostnað vegna leigu á aflamarki að
öllu leyti á því ári sem leigan átti sér stað, heldur hefði borið að eignfæra kostnað vegna þess hluta
hins leigða aflamarks sem ónýttur var við áramót. Ekki var þannig deilt um frádráttarbærni útgjalda
vegna leigu á aflamarki, heldur um tímamark gjaldfærslunnar

• Í úrskurði yfirskattanefndar var m.a. vísað til álits reikningsskilanefndar Félags löggiltra
endurskoðenda varðandi meðferð aflamarks í reikningsskilum sem talið var upplýsa um góða
reikningsskilavenju í þessu sambandi. Var fallist á með skattstjóra að ekki hefði staðist að gjaldfæra
hið leigða aflamark að öllu leyti án tillits til nýtingar aflamarksins

• Með vísan til fyrrgreinds álits reikningsskilanefndarinnar, þar sem gengið var út frá því að aflamark
vegna veiðitímabils á komandi ári bæri að færa til gjalda „hlutfallslega á tvö reikningsskilatímabil“, 
var hins vegar fallist á að hækka gjaldfærslu aflamarks frá því sem skattstjóri hafði ákveðið

• Tekið var fram að umrædda „hlutfallsreglu“ yrði þó að skýra svo að hefði nýting aflamarks á því
rekstrarári, þegar öflun þess fór fram, verið meiri en leiddi af greindri reglu yrði að miða gjaldfærslu
við nýtinguna, svo sem við átti í tilviki kæranda tilgreind rekstrarár
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Gengishagnaður og -tap
Sérregla, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL

Skyldudreifing

• Gengishagnaður af hvers konar eignum í erlendum
verðmæli á því ári sem gengisbreyting á sér stað og
miðast við kaupgengi hlutaðeigandi erlends gjald
eyris í árslok

• Frá gengishagnaði ársins skal draga gengistap, sbr. 4. 
tölul. 1. mgr. 49. gr., og færa mismuninn til tekna sem
gengishagnað með jafnri fjárhæð Á ÞRJÚ ÁR FRÁ og
með því reikningsári þegar gengishagnaður fellur til
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Rithöfundarsjóður RUV

• E er rithöfundur. Hinn 30. des. 2016 var honum
tilkynnt að hann hefði fengið styrk úr rithöfunda
sjóði ríkisútvarpsins

• Fjárhæð styrksins nemur 800 þús og hyggst E 
nota hann til að rita skáldsögu sem áætlað er
að komi út í nóv. 2018. Hvernig ber að haga
skattskilum styrksins?
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Undantekningar frá meginreglunni

• Afhendingarreglan byggist á því að tekjurnar séu vissar. 
Skv. því er enginn ágreiningur um skylduna til að inna
þær af hendi eða upphæð þeirra

• Ef þessu skilyrði er ekki fullnægt. Tekjurnar/gjöldin eru
semsé óvissar er ekki unnt að tekjufæra/gjaldfæra
þær/þau fyrr en óvissunni hefur verið eytt ef til vill með
samkomulagi aðila eða héraðsdómi sem ekki verður
áfrýjað eða hæstaréttardómi

• Þetta leiðir af 2. mgr. 59. gr. TSL: Tekjur skal að jafnaði
telja til tekna á því ári sem þær verða til, þ.e. þegar
myndast hefur krafa þeirra vegna á hendur einhverjum, 
nema um óvissar tekjur sé að ræða



Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. A-
256/2014: Arnar Þór Stefánsson gegn íslenska

ríkinu
• Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðinn var upp þann 6. 

janúar 2015 var kröfum sóknaraðila, Arnars Þórs Stefánssonar, um fjárnám
hjá varnaraðila, íslenska ríkinu, hafnað

• Í málinu var deilt um staðgreiðsluhlutfall vaxtatekna. Sóknaraðili fékk
greiddar bætur frá varnaraðila í kjölfar dóms Hæstaréttar frá 25. október
2014 í máli nr. 6/2012. Á bæturnar voru reiknaðir vextir og af vöxtunum
var haldið eftir 20% skatti í samræmi við ákvæði laga nr. 94/1996, um 
staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur

• Sóknaraðili taldi aftur á móti að miða ætti við það staðgreiðsluhlutfall sem
í gildi var þegar vextirnir féllu til en ekki þegar þeir væru greiddir

• Í úrskurði héraðsdóms er vísað til dóms Hæstaréttar frá 16. október 2014 í
máli nr. 115/2014 sem hafi skýrt fordæmisgildi í málinu. Í þeim dómi var
komist að þeirri niðurstöðu að umþrættar bætur væru óvissar tekjur og hið
sama ætti þar með við um vexti af bótunum. Óvissar tekjur bæri fyrst að
tekjufæra og skattleggja þegar tekjurnar væru greiðslukræfar. Í því máli
sem hér var til úrlausnar var það þegar Hæstaréttur kvað upp dóm þann
25. október 2014 í máli nr. 6/2012

4/19/2020 ÁgV 84



4/19/2020 ÁgV 85

Óþekktar tekjur/gjöld

• Óvissar tekjur/gjöld ber að færa þegar óvissunni hefur
verið eytt

• Höfði fyrirtæki mál á hendur seljanda vöru og þjónustu
árið 2012 og krefjist skaðabóta vegna galla þarf því ekki að
tekjufæra bæturnar fyrr en endanlegur dómur fellur. Það
getur tekið tvö til þrjú ár eftir umfangi málsins

• Óvissar tekjur eru ekki það sama og óþekktar tekjur. Með
óþekktum tekjum er átt við tekjur/gjöld sem fyrirtæki á
rétt á/ber að greiða, en er óafvitandi um rétt/skyldu sína

• Slíkar tekjur/gjöld færast á því ári sem þær tilheyra. Sé árið
liðið getur fyrirtæki því þurft að beiðast endurákvörð unar
á sköttum sínum



YSÚ 200/2013
• Ríkisskattstjóri færði kæranda til tekna í skattframtali hans árið 2010 

greiðslu sem stafaði af endurreikningi og uppgjöri Trygginga
stofnunar ríkisins á tekjutengdum bótum kæranda á árinu 2009

• Í úrskurði yfirskattanefndar var rakið að almannatryggingalöggjöf
gerði ráð fyrir því að endanleg ákvörðun bóta hvers árs færi fyrst
fram að því ári liðnu og að um ákvörðun bótafjárhæða leiddi beint af
lögum

• Að fram komnum upplýsingum um tekjur bótaþega yrði því ekki séð
að nein sú óvissa ríkti um greiðsluskyldu, fjárhæðir né tímabil sem
gæfi tilefni til að líta á viðbótargreiðslu, sem leiddi af því að tekjur
hefðu reynst lægri en áður hefði verið reiknað með, sem óvissar
tekjur í skilningi skattalaga

• Samkvæmt því og þar sem um var að ræða leiðréttingu á bótum sem
greiða átti kæranda á árinu 2009 var talið að greiðslan hefði með
réttu verið færð kæranda til tekna í skattframtali hans árið 2010
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Greiðslutímaviðmið, dreifing
• Tekjufærsla skv. afhendingarreglunni er óháð greiðslu. Fyrir-

tæki verður semsé að skatta jafnvel þótt greiðsla berist ekki
• Vegna þessa hentar reglan ekki öllum fyrirtækjum jafn vel. 

Fyrirtæki með mikla launabyrgði geta þannig komist í
greiðsluvandamál

• Frá upphafi vega var þeim því heimilt að fresta tekjufærslu
þar til greiðsla hafði átt sér stað

• Árið 1978 var þetta fyrirkomulag svo lögfest, sbr. 60. gr. TSL. Í 
því sambandi mun hafa verið stuðst við reynslu Dana og
Normanna

• Með 11. gr. laga nr. 128/2009 var þessi heimild felld niður. 
Kom breytingin til framkvæmda við álagningu 2011 vegna
tekna árið 2010



60. gr. TSL
áður en henni var breytt með lögum nr. 128/2009

• Skattstjóri getur heimilað þeim sem atvinnurekstur
stunda eða sjálfstæða starfsemi og selja þjónustu
að miða tekjuuppgjör rekstrarins við innborganir
(greiðslutímaviðmið) vegna seldrar þjónustu, í stað
þess að miða við unna og bókfærða þjónustu
(afhendingarviðmið), í þeim tilvikum sem vinnu-
þáttur hinnar seldu þjónustu er almennt yfir 70%
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Vorum við kannski aðeins
of fljótir á okkur strákar

19. gr.
Við lögin bætast þrjú ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: 

a) (I.) Þrátt fyrir ákvæði 11. gr. laga nr. 128/2009, sem breytti 60. 
gr. laganna, er þeim aðilum sem atvinnurekstur stunda eða 
sjálfstæða starfsemi og selja þjónustu og fengið höfðu heimild 
ríkisskattstjóra til að miða tekjuuppgjör rekstrarins við innborg-
anir vegna seldrar þjónustu, í stað þess að miða við unna og 
bókfærða þjónustu, í þeim tilvikum sem vinnuþáttur hinnar 
seldu þjónustu var almennt yfir 70%, heimilt að færa til tekna 
með jöfnum hætti á þremur árum uppsafnaða fjárhæð sem 
áður hafði verið frestað að færa til tekna, þ.e. á tekjuárunum 
2010, 2011 og 2012
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G I L D I S S V I Ð
• „... í þeim tilvikum sem vinnuþáttur hinnar seldu

þjónustu er almennt yfir 70%.“ Hvað merkir það?
• Við mat á vinnuþættinum var almennt gengið út frá

reynsluviðmiði. Launakostnaður sem hlutfall af
heildar veltu skipti því ekki máli

• Orðin „...vegna seldrar þjónustu ...“ í skilningi
ákvæðisins voru túlkuð þröngt þannig að einungis
svokallaðir sérfræðingar gátu nýtt sér heimildina. 
Iðnaðarmenn eru því útilokaðir og hefur það valdið
óánægju

• Á VISSAN HÁTT FELST ÞVÍ Í ÁKVÆÐINU MISMUNUN
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Úrskurður nr. 360/2002
Gjaldár 2001 

• Í máli þessu var deilt um heimild einkahlutafélags, sem
rak hugbúnaðarþjónustu og ráðgjöf á sviði hugbúnaðar og
forritunar, til frestunar tekjufærslu eftir ákvæðum 61. gr. 
laga nr. 75/1981

• Yfirskattanefnd féllst á kröfu félagsins með því að skilyrði
um vinnuþátt í ákvæðinu teldist uppfyllt í tilviki þess. Var
bent á að í því sambandi bæri að miða við það sem
almennt gerðist í viðkomandi atvinnugrein, en skattstjóri
hafði einungis fjallað um hlutfall vinnuþáttar með tilliti til
skattskila félagsins sjálfs

• Gerðar voru athugasemdir við málsmeðferð skattstjóra
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60. gr. TSL
rök fjármálaráðherra fyrir breytingu

• Heimilt hefur verið, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, að miða
tekjuuppgjör við innborganir vegna seldrar þjónustu í stað þess að miða
við unna og bókfærða þjónustu þetta er rétt

• Einungis hefur verið miðað við selda þjónustu í þröngum skilningi þetta
er rétt en grundvallast eigi að síður á framkvæmd skattyfirvalda sem
kannski hefur verið óþarflega þröng

• Ákvæðið hefur þannig snúið að fámennum hópi og því falið í sér ákveðna
mismunun. Þá hafa viðskiptahættir breyst verulega og ákvæðið er barn 
síns tíma Er þetta rétt eða rangt að þínu mati

• Er því lagt til að umrædd heimild til tekjudreifingar verði felld niður. Við
þessa breytingu var nauðsynlegt að umorða þann hluta sem snýr að
dreifingu tekna þeirra sem framleiða og selja eigin verk Er þetta rétt
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Hafa lánsviðskipti lagst af



60. gr. TSL
eins og hún hljóðar núna

• Ríkisskattstjóri getur heimilað þeim sem hafa
mjög breytilegar tekjur milli ára af framleiðslu
og sölu eigin verka, svo sem listaverka, að telja
þær tekjur til skattskyldra tekna á fleiri en einu
ári, þó að hámarki fjórum árum
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Listamenn
gefur út bók/heldur sýningu fjórða hvert ár

• Álagning tekjuskatts byggist á greiðslugetu. Meðal-
maðurinn hefur 4  millj. í tekjur ár eftir ár alla ævina

• Miðað við 50 vinnuár jafngildir þetta um 200 millj. Frá
reiknuðum skatti af þessum tekjum má draga persónu
afslátt. Árið 2019 nemur hann 50 x 677.358 kr.

• Skv. því yrði skattur meðalmannsins því 40.012.100 kr.
• Gerðist hið ólíklega að meðalmanninum myndi hlotnast

ævitekjurnar á einu ári yrði skattur hans hins vegar
90.758.012 kr. eða um 51 millj. hærri en í fyrra tilvikinu

• Dreifing tekna gegnir því hlutverki að jafna þennan mun. 
Grundvöllurinn er því jafnréttis og sanngirnissjónarmið
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Tekjuskattsstofn 4.000.000 200.000.000

Þrep 1: 22,5% af tekjum allt að
11.125.045 kr. 900.000 2.503.135
Þrep 2. 31,8% af tekjum frá
11.125.046 kr. 0 60.062.235
Reiknaður  skattur 900.000 62.565.370
Persónuafsláttur -677.358 -677.358
Útsvar: 14,44% af tekjuskattsstofni 577.600 28.880.000
Tekjusk. og útsvar alls 800.242 90.768.012

Margfaldað með 50 40.012.100 90.768.012
50.755.912

Álagning 2020 vegna tekna árið 2019
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„mjög breytilegar tekjur milli ára“
Sjá úrskurð YSÚ 209/2007

• Víkur þá að efnishlið málsins. Óumdeilt er að það meginskilyrði fyrir
umræddri heimild 2. málsl. 60. gr. laga nr. 90/2003, að um sé að ræða
tekjur af framleiðslu og sölu eigin verka, sé uppfyllt í tilviki kæranda, 
en sjálfstæð starfsemi kæranda mun vera fólgin í tónsmíðum. Fyrir
liggur og að skattstjóri hefur heimilað kæranda tekjudreifingu
samkvæmt framangreindri heimild í skattframtölum fyrri ára. 
Samkvæmt skattframtölum kæranda árin 2005 og 2006 námu
rekstrartekjur kæranda 3.773.342 kr. rekstrarárið 2004 og 4.363.988 
kr. rekstrarárið 2005  HVER ER BREYTILEIKINN (16%)

• Að því athuguðu og með hliðsjón af því sem að framan greinir um 
túlkun 2. málsl. 60. gr. laga nr. 90/2003 verður að fallast á með
skattstjóra að tekjur kæranda geti ekki talist mjög breytilegar milli ára
í skilningi ákvæðisins. Verður því að hafna kröfum kæranda í máli
þessu. Samkvæmt þeim úrslitum málsins verður ennfremur að hafna
kröfu kæranda um greiðslu málskostnaðar úr ríkissjóði, sbr. 2. mgr. 8. 
gr. laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, sbr. 4. gr. laga nr. 96/1998, 
um breyting á þeim lögum
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Verk í vinnu/vinnslu
Gallar afhendingarreglunnar

• Kaup og sala á vöru og þjónustu tekur augnablik. 
Tímafærsla er því almennt ekki vandamál, jafnvel þótt
greiðsla sé ekki innt af hendi strax, helst jafnvægi milli
tekna og gjalda

• Taki viðskiptin langan tíma, jafnvel mörg ár, horfir þetta
öðru vísi við. Á meðan á framkvæmdum stendur verður
fyrirtæki fyrir miklum kostnaði.  Tekjur eru hins vegar í
lágmarki

• Þetta orsakar tap og þar sem einungis er heimilt að fleyta
því áfram ákveðinn árafjölda skapast hætta á því að
rétturinn til að nýta það glatist



Kostnaður við verk, innborganir
• Til að verksali geti unnið verk verður verkkaupi auðvitað að

greiða inn á það. Þessar innborganir teljast ekki tekjur heldur
lán – fyrirframinnheimtar tekjur

• Kostnaður verksala af vinnslu verks er auðvitað frádráttarbær. 
Um það þarf ekki að deila. Hins vegar má ekki gjaldfæra hann
fyrr en verk er búið og afhent - útistandandi krafa eða
fyrirfram greiddur kostnaður

• Þetta veldur togstreytu í starfseminni. Hvað má gjaldfæra er
semsé spurning? Í því sambandi göngum við út frá rekstrar-
hagfræðinni/reikingsskilunum

• Einnig getur komið upp ágreiningur hvenær endanleg verklok
eiga sér stað. Skoðum þetta dæmi:
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Einbýli 6
• D er verksali. Undanfarin tvö ár (2018 og 2019) hefur

hann verið að reisa einbýlishús að Einbýli 6
• Skv. tilboði um reisinguna hefur verkkaupi skuldbundið

sig til að greiða 150 millj. fyrir húsið, það er reisningu
og lóð

• Kostnaður við reisinguna nemur 140 millj. Húsið var
fullklárað í árslok 2019. Hins vegar er eftir að ljúka
framkvæmdum við lóð.  Er um að ræða lítilræði að
fjárhæð 500 þús., smáverk sem tilkomin eru vegna
kvartana verkkaupa

• Hvenær ber að tekjufæra hagnaðinn af byggingunni?
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Tekjufærsla í raun

• Verklokaaðferðin. Gengur út frá afhendingu. Taki verktími
mörg ár fer tekjufærsla verksins því ekki fram fyrr en því
er lokið
– Ath. ágreiningur getur komið upp um það hvenær verki telst

lokið
• Áfangaaðferðin. Felst í því að tekjufæra árlega hluta af

reiknuðum hagnaði verks eða framkvæmdar
– Inn put: áfallinn kostnaður/heildarkostnaður x verkgreiðsla
– Out put: framskrið verksins. Á fyrsta ári lýkur verktakinn 5 

húsum, á öðru ári 7 o.s.frv.  af 13
• Reikningsskilaaðferðir. Leiðarljós þeirra er því hin sanna

mynd



Framtíðarlegar skuldbindingar
varúðarsjónarmið

• Fyrirtæki, sem selur vörur, veit að um 3% af heildarsölunni á
ári verður skilað vegna galla o. fl.

• Á sama hátt blandast fasteignafélagi ekki hugur um að
viðhalds kostnaður, ef vel á að vera, er um 1% til 3% af
fasteignamatsverði á ári

• Út frá varúðarsjónarmiði reikningsskilanna væri því æskilegt
að leyfa þessum aðilum að mynda sjóð í rekstri til að mæta
þessum kostnaði og gera framlög í hann frádráttarbær

• Sama gildir um skyldu félags til að greiða eftirlaun þegar
ákveðnir lykil starfsmenn láta af starfi

• Löggjafinn hefur fallist á þetta sjónarmið í ákveðnum
tilvikum
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Framtíðarlegar skuldbindingar
Ágreiningslaus tilvik

• Inneigninir og skuldir í erlendum verðmæli
– Hagnað og tap af eftirstöðvum erlendra krafna/skulda ber að

gera upp í árlsok þótt engin breyting hafi orðið á fjárhæð kröfu
í erlendum verðmæli

• Niðurfærsla útistandandi skulda, sbr. 3. tölul. 31. 
gr. TSL
– Skuldir í árslok má færa niður um 5% ...

• Niðurfærsla vörubirgða, sbr. 4. tölul.  31. gr. TSL
– Vörubirgðir í árslok má færa niður um 5% ... 

• Tryggingafélög, sbr. 7. tölul. 31. gr. TSL
– Framlagt fé í iðgjaldasjóð og bótasjóð er frádráttarbært

• Áunnin orlofslaun frá 1. maí til 31. des.
– Úrskurðarframkvæmd. Fallist á frádráttarrétt
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Framtíðarlegar skuldbindingar
Ekki frádráttarbær kostnaður

• Ábyrgðarkostnaður
– Reynslan sýnir að fyrirtæki þurfa að endur greiða um 3% af

heildarveltu vegna viðgerða á seldum vörum ...
• Viðhaldsframkvæmdir

– Til að koma í veg fyrir að eignir gangi úr sér er talið æskilegt
að verja um 1% til 3% af fasteignamatsverði þeirra í viðhald ...

• Lífeyrissjóðsskuldbindingar
– Greitt iðgjald (mótframlag) til öflunar lífeyrisréttinda starfs-

manna er frádráttarbært frá tekjum eins og laun. Frádráttur
ágreiningslaus

– Núvirðing lífeyrisskuldbindinga A forstjóra vegna 30 ára
starfs hjá einkahlutafélaginu X. Frádráttur ekki heimill



Dómur Hæstaréttar í dags. 16. febrúar 1995 í málin nr. 256/1992.
Hekla hf. gegn fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs

• Ágreiningur í máli þessu snýst um það, hvort áfrýjanda hafi verið heimilt samkvæmt 3. mgr. 1. 
tl. 31. gr.   laga nr.  75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt að draga frá tekjum sínum á árinu
1988 framlag sitt, að fjárhæð 5.000.000 krónur, til Sjóðs Heklu hf. til minningar um hjónin
Rannveigu Ingimundardóttur og Sigfús Bjarnason. Eins og lýst er í héraðsdómi, var sjóður
þessi stofnaður með skipulagsskrá, sem staðfest var af forseta Íslands 30. desember 1986, og
var sú skipulagsskrá í gildi árið 1988. Sjóðurinn var háður eftirliti Ríkisendur skoðunar, sbr. lög
nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir, sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, sbr. áður lög
nr. 20/1964 um eftirlit með opinberum sjóðum.

• Einn aðaltilgangur sjóðsins samkvæmt þessari skipulagsskrá var samkvæmt 3. gr., 1. lið, að
„stuðla að aukinni verkmenntun starfsmanna Heklu hf.". Er fallist á það með héraðsdómara, 
að þessi liður geti ekki fallið undir 31. gr. laga nr. 75/1981, sbr. reglugerð nr. 615/ 1987 um 
frádrátt vegna gjafa til menningarmála o. fl. Í 6. gr. skipulagsskrárinnar var fjallað um úthlutun
styrkja úr sjóðnum. Þar sagði í 2. mgr.: „Stjórnin getur ákveðið að auglýsa eftir umsóknum til
einstakra verkefna. Þó skal úthlutað skv. 3. gr., 1. lið, ekki sjaldnar en annað hvert ár." Eins og
skipulagsskráin var úr garði gerð á þessum tíma, hvíldi engin skylda á stjórn sjóðsins að
úthluta úr honum til þeirra málaflokka, sem um var fjallað í 2. og 3. lið 3. gr. skipulags
skrárinnar. Ber þegar af þeirri ástæðu að sýkna stefnda af kröfum áfrýjanda og staðfesta
niðurstöðu hins áfrýjaða dóms
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Enn meiri réttarframkvæmd

• Eftirlaunaskuldbindingar, sjá dóma
• Tryggingamiðlun Íslands, sjá dóm
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Einstaklega tilfallandi tekjur=Hagnaður

• Hagnaður af sölu eigna, sem heimilt er að fyrna skv. 
33. gr., og af sölu réttinda, sem tengd eru þessum
eignum, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári ...

• „Á söluári“ vísar til dagsetningar kaupsamnings.  Skv. 
því skiptir ekki máli hvenær eign er afhent eða afsal
fyrir henni er gefið út

• Undirritun kaupsamnings markar endanlok sölu. Við
gerð hans liggur fyrir hver réttindi og hverjar skyldur
aðila eru. Afhending er því í sjálfu sér aukaatriði. Hið
sama gildir um afsalið. Útgáfa þess er einungis stað
festing á efni kaupsamningsins



Dómur dags 28. maí 2014 í málinu nr. 728/2013. 
Vogabúið ehf. gegn Pétri Gíslasyni og gagnsök

• V ehf. átti fund með P um kaup á öllu hlutafé í L ehf., en P hafði látið gera
skriflegt tilboð um þau kaup sem hann hafði afhent V ehf. Greindi aðila á um 
það hvort komist hefði á munnlegur samningur um kaupin á fundi þeirra. Degi
síðar greiddi V ehf. 10.000.000 krónur til P, en í skriflega tilboðinu hafði ekki
verið gert ráð fyrir slíkri greiðslu. P tilkynnti V ehf. nokkru síðar að kauptilboð-
inu yrði ekki tekið og seldi hann L ehf. til þriðja aðila

• Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði m.a. að ekki yrði annað séð en að útkljáð hefði
verið eftir fundinn til hvers kaupin ættu að taka, hvert kaupverð yrði, hvernig
það mætti greiða og hvaða fyrirvarar væru gerðir. Þá var jafnframt lagt til
grundvallar að með greiðslu V ehf. hefðu í verki verið tekin af tvímæli um að
kominn væri á samningur milli aðila um kaupin með þeim skilmálum sem í
kauptilboðinu greindi

• Breytti þar engu að ekki hefði verið lokið endanlegum frágangi á öllum atriðum
tengdum kaupunum auk þess sem allir fyrirvarar samkvæmt kauptilboðinu
hefðu gengið eftir. Í ljósi meginreglunnar um að gerða samninga beri að halda
féllst Hæstiréttur á með V ehf. að í gildi væri munnlegur samningur um kaup V 
ehf. á öllu hlutafé P í L ehf. 

•
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Frestun og dreifing hagnaðar

• Við kaup og sölu á varanlegum rekstrarfjármunum
skipta jafnan mun stærri verðmæti um hendur en 
þegar um er að ræða kaup og sölu á vöru og þjónustu

• Vegna þessa heyrir til undantekninga að kaupverðið
sé staðgreitt. Ef seljandi þyrfti að greiða fullan skatt
af hagnaðinum á söluári er því viðbúið að hann geti
lent í erfiðleikum með hann

• Þetta er löggjafanum ljóst og því er reynt að koma til
móts við fyrirtækin með ýmsum hætti
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Frestun tekjufærslu
• Skattlagningu hagnaðar má fresta um tvenn áramót og

afli skattaðili sér nýrrar eignar innan þess tíma má færa
niður stofnverð hennar um fjárhæð hagnaðarins. 
Frestast þá skattlagning hans. Þetta er heimilt þegar
um er að ræða
1. Varanlega rekstarfjármuni, sjá 13. gr., sbr. 14. gr. TSL
2. Land bújarða og ófyrnanleg náttúruauðæfi á bújörðum, sjá 4. mgr. 15. 

gr. TSL.  TEKUR EINNIG TIL FULLVIRÐISRÉTTAR
3. Varanlegar aflaheimildir, sjá 5. og 6. mgr. 15. gr. TSL
4. Altjón og eignarnám, sbr. 22. gr. TSL. Ef um er að ræða eign sem ekki er

heimilt að fyrna er heimilt að verja söluhagnaðinum til öflunar sams
konar eignar innan þriggja ára. Freststíminn hér er 3 x 365 dagar
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Úrskurður nr. 35/2001. Gjaldár 1999. 
VÖRUR –varanlegir rekstrarfjármunir
• Sameignarfélagið A, sem byggði og seldi fasteignir, var ósjálfstæður

skattaðili. Á árinu 1998 lauk A sf. við byggingu húsnæðis og var hluti
þess seldur en hluti leigður út. (vara og varanlegur rekstrarfjármunur)

• Í málinu gerði kærandi, sem var einn af eigendum félagsins, kröfu um 
að á móti hagnaði A sf. af sölu húsnæðisins yrði honum heimilað að
fyrna þann hluta fasteignarinnar sem A sf. leigði út á árinu 1998

• Yfirskattanefnd benti á að sala húsnæðisins hefði fallið undir atvinnu-
rekstur A sf. og þannig hefði verið farið með söluna í skattskilum
félagsins

• Yrði því að telja að um tekjur af REGLUBUNDINNI starfsemi félagsins
væri að ræða sem ekki yrði farið með samkvæmt lagaákvæðum um 
söluhagnað eigna. Var kröfu kæranda hafnað
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Afleiðing

• Ef eignanna er ekki aflað innan tilskilins tíma telst
söluhagnaðurinn með skattskyldum tekjum á öðru ári frá
því er hann myndaðist að viðbættu 10% álagi

• Árið 2017 seldi E atvinnuhúsnæði með 10 millj. kr. 
hagnaði. Skv. 14. gr. TSL  getur hann frestað
tekjufærslunni um tvenn áramót, það er 2017/2018 og
2019/2020

• Hann verður þó að kaupa nýja eign innan þess tíma og
geri hann það ekki telst hagnaðurinn til tekna á öðru ári
frá því er hann myndaðist. Hvaða ár er það? Árið er 2019
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Úrskurður nr. 107/2008
Gjaldár 2005 og 2006 

• Kærandi, sem var einkahlutafélag og rak útgerð, hafði óskað eftir frestun á
skattlagningu söluhagnaðar báts og aflaheimilda um tvenn áramót í
skattskilum sínum árið 2004 og féllst skattstjóri á þá ósk

• Í skattskilum sínum árið 2005 færði kærandi til tekna hluta hins frestaða
söluhagnaðar á móti rekstrartapi rekstrarársins 2004 og taldi skattstjóri að
reikna bæri 10% álag á fjárhæð hans

• Yfirskattanefnd hafnaði kröfu kæranda um niðurfellingu álagsins með vísan
til ótvíræðs orðalags viðkomandi lagaákvæða og verklagsreglu
ríkisskattstjóra sem þótti vera í samræmi við lagaákvæðin

• Þá var hafnað kröfu kæranda um sérstaka fyrningu báts og búnaðar
gjaldárið 2006 á móti tekjufærðum söluhagnaði aflahlutdeildar þar sem
skattaleg ráðstöfun á móti hagnaði af sölu slíkra réttinda væri alfarið
bundin við niðurfærslu aflahlutdeildar
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Í úrskurðinum kemur annars þetta
fram um álagið:

• Í verklagsreglum ríkisskattstjóra frá því í mars 1996 er vikið
að álitaefni því varðandi ákvörðun álags, sem á reynir í máli
þessu, sbr. lið 3.8.8.2 í reglum þessum. Þar segir m.a.: 

• „Ef ekki er aflað […] fyrnanlegra eigna innan tilskilins tíma
telst söluhagnaðurinn eða eftirstöðvar hans með
skattskyldum tekjum á öðru ári frá því hann myndaðist að
viðbættu 10% álagi skv. 1. mgr. 13. gr. SL. Ekki [skiptir] máli
varðandi beitingu álags þótt tap hafi verið á næstu tveimur
árum á eftir söluári

• Sé óskað eftir að söluhagnaðurinn sé skattlagður á fyrra ári
frestsins þótt ekki hafi verið keyptar fyrnanlegar eignir skal
fallast á það en 10% álag bætist við framreiknaðan
söluhagnað“ 
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NÁNAR UM ÁLAGIÐ
Endurákvörðunarréttur

• Athugið sérstaklega að reikna ber 10% álag
strax á fyrsta ári frá sölu – sé óskað eftir ...

• Þá er beiting þess óháð því hvort seljandi
kaupir nýja eign til að fyrna á móti hagnaðinum

• Stundum kemur fyrir að frestaður hagnaður
gleymist í skattkerfinu

• Hendi það takmarkast endurákvörðunarréttur
skattstjóra við 2 ár, sbr. 2. mgr. 97. gr. TSL
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YSÚ 422/2002
• Kærandi, sem hafði óskað eftir frestun á skattlagningu

söluhagnaðar fasteignar um tvenn áramót í skattframtali
sínu árið 2000, fór fram á að söluhagnaðurinn yrði
skattlagður gjaldárið 2001 með því að hann hygðist ekki
afla sér eigna til að fyrna á móti söluhagnaði innan
tilskilins tíma

• Skattstjóri féllst á kröfu kæranda og tekjufærði
söluhagnaðinn en að viðbættu 10% álagi. Yfirskattanefnd
hafnaði kröfu kæranda þess efnis að 10% álag yrði fellt
niður. Var tekið fram að ákvörðun skattstjóra um að fallast
á beiðni kæranda um tekjufærslu söluhagnaðar í
skattframtali hans árið 2001 væri í samræmi við verklags
reglu ríkisskattstjóra sem rúmaðist innan orðalags 1. mgr. 
13. gr. laga nr. 75/1981.
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Almenn dreifing söluhagnaðar
Sjá 27. gr. TSL

• Skv. 27. gr. TSL getur skattaðili undir akveðnum kringum-
stæðum fengið að dreifa hagnaði af sölu eignar til skatts
 Dreifingin er háð því skilyrði söluverðið hafi verið greitt með

skuldaviðurkenningu til að lágmarki 3ja ára. Hér til teljast ekki
skuldaviðurkenningar sem hvíla á eigninni og kaupandi tekur að
sér að greiða

 Skuldaviðurkenningin verður auk þess að vera um greiðslu
peninga. Greiðsluskuldbinding í öðrum verðmætum veitir því
ekki dreifingarrétt

 Sá hagnaður, sem dreifa má, reiknast svona: Hlutfallið skulda-
viðurkenning/(deilt) með heildarsöluverði X hagnaður. Ath. að
hámarksdreifingartími hagnaðar er 7 ár frá og með söluári
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Sérstök dreifing
Sjá 22. gr. TSL

• Hafi umrædd eign eyðilagst eða verið tekin eignarnámi er dreifingar-
rétturinn aðeins rýmri, sbr. 22. gr. TSL
– Bætur vegna altjóns eða eignarnáms teljast söluverð eigna og reiknast

söluhagnaður og fer um meðferð hans eftir ákvæðum 12.–27. gr. eftir því
sem við á

– Í slíkum tilvikum er skattaðila þó heimilt að færa skattskyldan söluhagnað
til tekna með jöfnum fjárhæðum á allt að fimm árum, í fyrsta sinn á söluári

• Bætur vegna altjóns og eignarnáms eru yfirleitt greiddar í reiðufé. Ekki
er því um að ræða lánsviðskipti þegar svo stendur á. Í sjálfu sér er því
engin ástæða til að veita frest á skattlagningu hagnaðarins. Það að það
skuli vera gert byggist hins vegar á því að tjónið er skyndilegt, tjónsþoli
muni líklega vilja endurkaupa sér eign og ósanngjarnt sé að skattarnir
torveldi honum það
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Reglulegar tekjur og hagnaður

• Í bókhaldinu eru reglulegar tekjur færðar
sem brúttótekjur. Eins er þessu farið um 
skattskilin
– Tímafærsla miðast við afhendingu

• Hagnaður (einstaklega tilfallandi tekjur) er
hins vegar skráður sem nettótekjur, það er
mismunur á söluverði og kaupverði
– Tímafærsla miðast við dags. kaupsamnings. Þá

getur verið heimilt að fresta skattinum
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Hagnaður myndast við sölu
Innlausnarreglan

• Með sölu er átt við yfirfærsla á eign frá einum sjálfstæðum
skattaðila til annars sjálfstæðs skattaðila gegn peningagjaldi
eða ígildi þeirra, þar með talið með yfirtöku skulda, er
samsvarar markaðsverði eignarinnar á hverjum tíma

• Algengast er að sala sé frjáls, það er að eigin vilja skattaðila. 
Sala takmarkast hins vegar ekki við slíka yfirfærslu. 
Nauðungarsala (uppboð) telst nefnilega líka sala. Sama
gildir um eignarnám og altjón, það er algera eyðileggingu
eignar, þegar svo stendur á að eigandanum hlotnast bætur
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Gjöf, arfstaka og makaskipti
búskipti, berið saman við úttekt

• Gjöf innleysir ekki hagnað hjá eiganda. Þar af
leiðandi veldur yfirfærslan ekki skattskyldu hjá
honum. Öðru máli gegnir um móttakanda gjafar,  
gjafþegann. Hann þarf að borga gjafatekjuskatt

• Makaskipti telst líka sala. Um makaskipti vegna
fasteignar eru ákvæði í 25. gr. TSL er hljóðar svo: 
„Þegar eign er látin af hendi við makaskipti skal
það teljast sala hennar og fer um skattskyldu
söluhagnaðar eftir ákvæðum 12.–27. gr. laga
þessara.“



Búskipti
nei, yfirfærslan telst ekki sala

• E og G eru hjón. Saman reka þau tannlæknastofuna F. Í 
tengslum við hjónaskilnað þeirra í millum varð að
samkomulagi að meta lausafé tannlæknastofunnar svo
– að bókfærðu verðmæti 2 millj., að skiptaverði 3 millj., áunna

viðskiptavild að verðmæti 0 kr. að skiptaverði 4 millj., atvinnu-
bifreið að verðmæti 5 millj. að skiptaverði 4 millj.

• G hyggst halda áfram með tannlæknastofuna og ber því
að greiða E helminginn af markaðsverði eignanna út

• Vegna þessa er spurt hvort hann geti við skattskil fyrir-
tækisins 2019 fært upp fyrningarverð lausafjárins og
viðskiptavildarinnar og gjaldfært lækkunina á bifreið
inni skv. 35. gr. TSL 
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Arfur
• Arfur veldur hvorki skattskyldu hjá db. né

erfingja. Í raun er þó aðeins um að ræða
frestun á skatti

• Skv. 23. og 44. gr. TSL gengur erfingi nefni-
lega inn í eignarhaldstíma og fyrningarstofn
arfláta

• Skatturinn, sem arfláti átti að greiða, kemur
því til skatts þegar erfingi selur eign þá sem
hann fékk að arfi
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SAMFELDNISREGLAN
Læra, læra, læra

22. gr. Hafi skattaðili eignast selt íbúðarhúsnæði við arftöku, 
þar með talda fyrirframgreiðslu arfs, skal við ákvörð-
un eignartíma við sölu miða við samanlagðan eignar-
tíma arfleifanda og arftaka

44. gr. Verði eigendaskipti að eign við arftöku, þar með talda
fyrirframgreiðslu arfs, skal fyrningargrunnur slíkrar
eignar óbreyttur standa í hendi erfingja frá því sem
hann var í hendi arfleifanda

• ERFINGINN GENGUR SEMSÉ INN Í EINGARHALDSTÍMA OG 
FYRNINGARGUNN ARFLÁTA. EN  HVAÐ MEÐ TILGANG 
KAUPA, EIGINLEIKA EIGNAR O. FL
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Dæmi um eðli tekna
Afleiðing samfeldnisreglunnar

• Elín er einkabarn föður síns, gamals útgerðarmanns, er lést í 
sumar sem leið. Skiptum á dánarbúi hans er nú lokið og við þá 
gerð kom meðal annars í ljós að hann átti gamlan bát að 
bókfærðu verði 4.000.000 kr. og úthluðar aflaheimildir að 
markaðsverðmæti 6.000.000 kr. á andlátsdegi. Elínu hefur nú 
borist tilboð í bátinn og aflaheimildirnar samtals að fjárhæð 8 
millj. Nánar tiltekið er boðið 2.500.000 kr. í bátinn og 5.500.000 
kr. í aflaheimildirnar
1. Hvaða skatt þarf Elín að greiða af sölunni ákveði hún að taka 

tilboðinu?
2. Er hugsanlegt að hún hefði getað lækkað skatta sína með því að 

láta dánarbú föður síns annast um söluna og ef svo er hver er 
fjárhæð skattaspörunarinnar?
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Uppgjör hagnaðar

Eign Söluverð Stofnverð Hagnaður
Bátur 2.500.000 4.000.000 -1.500.000
Aflaheimildir 5.500.000 0 5.500.000

Alls 8.000.000 4.000.000
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Elín gengur semsé inn í skattalega stöðu föður síns sem útgeðarmanns. Við sölu á
eignunum telst hún því vera að selja atvinnurekstrareignir. Tekjurnar skattleggjast
því skv. B-lið 7. gr. og um frádrátt rekstrarkostnaðar fer skv. 1. mgr. 1. tölul. 31. TSL
Uppgjör hagnaðar vegna bátsins fer eftir 13. gr., sbr. 14. gr. TSL og aflaheimildanna
eftir 5. og 6. mgr. 15. gr., sbr. 48. gr. TSL. Elín skattleggst sem einstaklingur í rekstri, 
sbr. 1. mgr. 66. gr. TSL. Hugsanlega væri því betra fyrir hana að láta dánarbúið
standa að sölunni. Í öllum tilvikum er skatthlutfall þess nefnilega lægra



Úrskurður nr. 357/2003
Gjaldár 1998 

• Kærandi tók í arf ásamt öðrum eftir föður sinn bát og
aflahlutdeild. Í málinu var deilt um hvort telja bæri söluhagnað
vegna sölu bátsins og aflahlutdeildarinnar til tekna af
atvinnurekstri, svo sem skattstjóri taldi, eða til fjármagnstekna
einstaklings utan rekstrar, eins og kærandi hélt fram

• Í úrskurði yfirskattanefndar var bent á að erfingjarnir hefðu
almennt verið í sömu stöðu í skattalegu tilliti við söluna og
arfleifandi, hefði hann selt útgerðina í lifanda lífi. Auk þess hefði
kærandi sjálfur stundað smábátaútgerð.

• Var fallist á með skattstjóra að virða bæri söluhagnað kæranda
sem tekjur af atvinnurekstri. Þá var krafa kæranda um lækkun
söluhagnaðar aflahlutdeildar, sem byggði á því að taka bæri mið af
því verði aflahlutdeildarinnar sem lagt hefði verið til grundvallar
við skipti á dánarbúi föður kæranda og ákvörðun erfðafjárskatts, 
hafnað með þeim rökum að umrætt verð teldist ekki til stofnverðs
eigna í skilningi 10. gr. laga nr. 75/1981.
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Úrskurður nr. 357/2003
Gjaldár 1999 

• Kærandi seldi bát og veiðiheimildir. Í málinu var ágreiningur um hvort telja
bæri söluhagnað vegna sölu bátsins og veiðiheimildanna til tekna af
atvinnurekstri, svo sem skattstjóri taldi, eða til fjármagnstekna utan rekstrar, 
eins og kærandi hélt fram

• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að báturinn hefði haft leyfi til veiða í
atvinnuskyni í íslenskri fiskveiðilögsögu, þ.e. leyfi til handfæraveiða með
dagatakmörkunum. Yrði að byggja á því að væri fyrir að fara leyfi til veiða í
atvinnuskyni samkvæmt fiskveiðilöggjöf væri þar með um atvinnurekstur að
ræða

• Þá hefði útgerð bátsins verið tilkynnt til skráningar í virðisaukaskattsskrá og
afli bátsins verið lagður inn hjá fiskiðjuverum, þótt í smáum stíl hefði verið

• Var fallist á með skattstjóra að virða bæri söluhagnað kæranda sem tekjur af
atvinnurekstri. Þá var varakröfu kæranda, sem laut að því að hlutur hans í
kaupverði annars báts yrði fyrndur sérstakri fyrningu á móti söluhagnaðinum, 
hafnað þar sem lagaskilyrði voru ekki fyrir hendi til slíkrar niðurfærslu
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Ákvörðun hagnaðar
sjá 12. gr. TSL

• Hagnaður telst mismunur á söluverði og stofn-
verði. Þýðingarmikið er því að þekkja þessi verð

• Söluverð telst heildarandvirði eignar að
frádregnum BEINUM kostnaði við sölu. Þetta verð
er því í eðli sínu nettóverð, sjá 20. gr. TSL

• Sem dæmi um beinan kostnað má nefna sölu-
auglýsingu eignar, mat eða virði og svo þóknun
fasteignasala



Stofnverð

• Með stofnverði er átt við kaupverð þegar skatt-
aðili öðlast eign af öðrum en framleiðsluverð
og eða byggingarverð er hann smíðar/reisir
eign sjálfur, sjá 12. gr. TSL

• Við stofnverðið skal svo bæta hvers konar
kostnaði við breytingar, endurbætur og
endurgerð eða -smíði. Stofnverðið er því í eðli
sínu brúttóverð
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Sjá 27. gr. ÁRS

• Framleiðslukostnaðarverð varanlegra rekstrarfjár-
muna samanstendur af kostnaðarverði hráefnis og
hjálparefna, svo og vinnuafls að viðbættum kostnaðar
auka sem beint eða óbeint leiðir af framleiðslu
fjármunanna

• Til kostnaðarverðs má enn fremur telja fjármagns-
kostnað af lánsfé sem nýtt er til að fjármagna kaup
eða framleiðslu varanlegra rekstrarfjármuna á fram-
leiðslutímanum. Ef fjármagnskostnaður er talinn til
kostnaðarverðs skal greint frá því í skýringum
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Úrskurður nr. 77/2009
Gjaldár 2008

Sjá til samanburðar
Að vísu var að um að ræða einkaeign í því tilvik

• Talið var að fjármagnskostnaður, þ.e. vaxta-
og lántökukostnaður, vegna endurbóta á
íbúðarhúsnæði kæranda gæti ekki talist
með stofnverði íbúðarhúsnæðisins við
ákvörðun söluhagnaðar vegna sölu þess

• Var bent á að hliðstæður kostnaður sem félli
til við kaup fasteignar teldist ekki til stofn
verðs eignarinnar
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YSÚ 630/1998
• Talið að sú meginregla gilti um meðferð fjármagnskostnaðar á

byggingartíma, að skattaðilar ættu val um það hvort þeir gjaldfærðu
eða eignfærðu vaxtagjöld á byggingartíma, og að sú meginregla væri
ekki takmörkuð við þá aðila sem stunduðu atvinnurekstur eða
sjálfstæða starfsemi

• Að því virtu og viðhorfum sem fram kæmu í H 1974:823 voru
kærendur í máli þessu talin eiga rétt á því að eignfæra
fjármagnskostnað sinn á byggingartíma íbúðarhúsnæðis, sem þau
seldu á árinu 1993

• Var krafa þeirra um lækkun fjárhæðar skattskylds söluhagnaðar
húsnæðisins því tekin til greina. Af ofangreindri niðurstöðu leiddi að
leiðrétta þurfti vaxtabætur kærenda gjaldárin 1993 og 1994, en
yfirskattanefnd taldi verða að skilja kröfugerð þeirra svo að óskað væri
eftir breytingu á meðferð vaxtagjalda til útreiknings vaxtabóta
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Framleiðslu- og byggingarkost

• BEINN BYGGINGARKOSTNAÐUR
1. Efniskostnaður
2. Laun, þar með talið eigin vinna eiganda

• ÓBEINN BYGGINGARKOSTNAÐUR. Kostnaður
sem beint tengist byggingu svo sem
1. Viðhald véla ...
2. Fyrning véla ...
3. Orkukostnaður
4. Annar kostnaður. Hvað segja reikningsskilin, látum

þau ráða
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Nettóverð og/eða raunverð
Hvað á að skatta?

• Hagnaður af sölu eigna, sem aðili hafði átt í tiltekinn lágmarks-
tíma, var almennt undanþeginn tekjuskatti frá 1921 til 1978

• Með lögum 40/1978 var ákveðið að skattleggja hagnað af sölu
eigna ÁN TILLITS TIL EIGNARHALDSTÍMA

• Skattlagningin skyldi þó aðeins taka til raunverðshækkunar
eignarinnar. Aðeins tekjur umfram verðbólguhækkun sættu því
skattskyldu

• Þetta var framkvæmt þannig að kaupverð og eða framleiðslu-
verð eignar var hækkað/lækkað skv. sérstökum verðbreytingar-
stuðli frá kaupári til söluárs

• Hagnaðurinn var því reiknaður út svo: Söluverð mínus
kaupverð sinnum verðbreytingarstuðull kaupársins



Dæmi
• Árið 2018 seldi H atvinnuhúsnæði sitt sem er

skrifstofuhúsnæði. Þetta hús hafði H keypt
1990 fyrir 10.000.000 kr. 

• Söluverð hússins var 25.000.000 kr. Reiknið út
hagnað H af sölunni miðað við að húsnæðið
hafi verið fyrnt um 3% á ári þann tíma sem
það var í eigu H

• Svar: 25.000.000 –((10.000.000 x 1,4038) –
0,03 x 25 x 10.000.000 x 1,4038) = 25.000.000 
– 3.509.500 = 21.490.500
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Afnám verðbólgureikningsskila
stöðugt og viðvarandi endurmat

• Verðbólgu reikningsskil fólust í tvenns konar færslum
– Reiknaðar voru tekjur af tilteknum SKULDUM og gjöld af

ákveðnum EIGNUM
– Mismunur þessa var svo ýmist tekjufærður eða gjaldfærður. 

Fyrir vikið varð efnahagsreikningurinn,  hagnaðurinn það er að
segja, ónæmur fyrir verðbólgunni

– Þetta fyrirkomulag var afnumið 2001. Þar með lauk verðbólgu
reikningsskilunum sem lögfest voru 1978

• Fyrir þennan tíma hafði mönnum reyndar verið bannað að
taka tillit til verðbreytingarstuðuls við ákvörðun á kaupverði
hlutabréfa. Gerðist það 1996 við lögfestingu fjármagnstekju-
skattsins, sbr. lög nr. 97/1996
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Hækkun skv. verðbreytingarstuðli

• Hækkun skv. verðbreytingarstuðli til ársloka
2001 gildir um:
– Fasteignir og lausafé, þar með talið keyptan

fullvirðisrétt og aflaheimildir
– Eignarhluti í sameignarfélögum og samlögum

• Hlutabréf, tvenns konar reglur:
– Eignir utan rekstrar - til ársloka 1996
– Eignir sem tilheyra rekstri - til ársloka 2001
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Yfirlit yfir eignir í rekstri
HVERNIG SKATTLEGGJAST ÞESSAR EIGNIR

1. Vörur á lager
2. Varanlegir rekstrarfjármunir
3. Niðurfæranlegar eignir
4. Ófyrnanegar fasteignir og lausafé
5. Höfundaréttur, einkaleyfi, vörumerki o. fl.
6. Aflaheimildir, aflamark þ.e. veiðiréttur ársins
7. Fullvirðisréttur, greiðslumark
8. Viðskiptavild
9. Eignarhlutir í fyrirtækjum (hf., ehf., sf. og slf.)



Úrskurður nr. 10/2010
Gjaldár 2005 

Ath. muninn á 32 og 33. gr. TSL
• Kærandi í máli þessu var hlutafélag sem hafði með höndum framleiðslu, þróun og

sölu á lyfjum og lyfjahugviti. Deilt var um þá ákvörðun skattstjóra að skattleggja
söluhagnað vegna sölu óefnislegra eigna á árinu 2004 í skattskilum kæranda þar
sem skattstjóri féllst ekki á að um væri að ræða hagnað af sölu fyrnanlegra eigna
sem heimilt væri að fresta skattlagningu á um tvenn áramót heldur væri um að
tefla þróunarkostnað sem félli undir ákvæði um niðurfærslu eigna í 32. gr. laga nr. 
90/2003

• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að um væri að ræða sölu verðmæta sem
fólgin væru í uppskriftum að lyfjum og skráningarlýsingum o.fl. sem sköpuð hefðu
verið með þróunarvinnu á vegum kæranda á árunum 2002, 2003 og 2004. Í 
skattskilum kæranda hefði umræddur kostnaður vegna lyfjaþróunar verið færður
niður með þeim hætti sem greindi í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 90/2003 og væri ekki
deilt um að sú tilhögun hefði verið heimil

• Að því athuguðu var talið að söluhagnaður eigna, sem orðið hefðu til með
þróunarvinnu kæranda, færi eftir 3. mgr. 32. gr. laga nr. 90/2003 og að söluverð
eignanna teldist því að fullu til til tekna á söluári að frádregnum þeim hluta sem
ekki hefði verið færður niður. Var kröfu kæranda hafnað
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Bújarðir
HVERNIG SKATTLEGGJA ÞESSAR EIGNIR

1. Gripir. Hestar, kýr, kyndur o.fl.
2. Fullvirðisréttur. Framleiðsluréttur
3. Vélar og tæki
4. Dráttarvélar
5. Íbúðarhús
6. Fjós, gripahús, hlaða, vélaskemma,  o. fl.
7. Ófyrnanleg lönd (óræktað land) og

náttúruauðæfi (hlunnindi)
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Skattlagningar heimildir
Ákvæði 8. tölul. C-liðar 7. gr., sbr. 12-27. gr. TSL

12. gr. Almennt ákvæði. Skilgreining á stofnverði
13. gr. Fyrnanlegar eignir. Ákvörðun hagnaðar
14. gr. Fyrnanlegar eignir. Framkvæmd frestunar
15. gr. Ófyrnanlegar eignir þar með talið ...
16. gr. Ófyrnanlegt lausafé
17. gr. Íbúðarhús í eigu manna
18. gr. Hlutabréf
19. gr. Eignarhlutir í sameignarfélögum og

samlögum
20. gr. Almennt ákvæði. Skilgreining á söluverði
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F L E I R S A L A

• Með fleirsölu er átt við sölu margra eigna
saman. Þessar eignir geta verið eins eða
ólíkar

• Samkvæmt skattalögum ber að gera upp
hagnað af sölu hverrar eignar sér

• Þegar margar eignir eru seldar saman
verður því að skipta söluverðinu á milli
þeirra



Sjoppa fyrir 30 millj.
Berið saman við lyfjauppskriftirnar

Eignir Markaðsverð Bókfært verð Hagnaður Lagaákvæði

Vörulager 2.000.000 2.000.000 0B-liður 7. gr.

Áhöld og tæki 1.250.000 1.500.000 -250.00035. gr. 

Fasteign 25.000.000 17.500.000 7.500.00013. gr., sbr. 14. gr. 

Viðskiptavild 1.750.000 0 1.750.00013. gr., sbr. 14. gr. 
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Þegar sjoppa er seld hlutgerist viðskiptavildin sem mismunur á söluverðinu og
markaðsverði hinna seldu eigna. Þótt viðskiptavildin hafi ekki verið fyrnanleg
eign verður hún það við sölu sem þýðir að seljandanum er heimilt að fresta
skattlagningu hagnaðarins um tvenn áramót o. s. frv.  
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Skipting söluverðs

• Meginregla. Söluverði ber almennt að skipta á
grundvelli markaðsverðs eigna á söludegi. 
Þetta þýðir að seljandi er ekki sjálfráður um 
skiptinguna

• Undantekning. Við skiptingu söluverðs vegna
fasteigna, þar með talið lóða og landa ber þó
að fara eftir fasteignamatsverði á söluári, sjá
26. gr. 



26. gr. TSL

• Þegar seld er sérgreind fasteign eða mannvirki, 
ásamt lóð, landi eða réttindum tengdum þess-
um eignum, í heild eða að hluta, skal söluverð-
inu skipt í sama hlutfalli og hinar seldu eignir
eru metnar til fasteignamats á söludegi. Ákvæði
þessarar greinar gilda einnig um ákvörðun
stofnverðs

• Undantekin er þó mannvirki sem stendur á
leigulóð og endurmetið var í hendi seljanda á
árinu 1979 á grundvelli upphaflegs stofnverðs
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L Ó Ð A R R É T T I N D I

• Þegar um lóðarréttindi er að ræða skal
afgjaldskvaðarverðmætið, sbr. 2. mgr. 1. 
tölul. 73. gr., dregið frá fasteignamati áður
en hlutfallið er reiknað skv. framansögðu

• Með afgjaldskvaðarverðmæti er átt við 15 
falda lóðarleiguna
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S K AT TA S A L A

• Við sölu eigna takast á Andstæðir hagsmunir. Seljandi vill
auðvitað fá sem hæst verð fyrir eign á meðan kaupandi vill
greiða sem lægst verð

• Markaðsverð eignar er það verð sem aðilar verða ásáttir
um. Þetta er semsé armslengdarverðið. Víki aðilar frá
markaðsverði eignar til að komast hjá skatti kallast það
skattasala

• Helgast það af því að skattlagning viðskiptanna tekur svo að
segja völdin. Verðið er nefnilega ekki aðalatriðið heldur
skattlagningin sem slík.  Algengast er að á þetta reyni þegar
aðilar eru tengdir fjölskyldu eða viðskiptaböndum



Mál nr. 389/2011
Yfirfærsla eigna milli tengdra

• Hluthafar og starfsmenn einkahlutafélags er voru hjón
keyptu íbúð af einkahlutafélaginu

• Nam kaupverðið jafnt og bókfærðu verði eða 22 millj. 
kr. Á sama tíma var Fasteignamatsverð íbúðarinnar 34 
millj.kr

• Við endurákvörðun á sköttum hjónanna var mismunur-
inn talinn tekjur af hlutareign og skattlagður hjá hjón-
unum sem laun skv. 2. mgr. 11. gr. TSL
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57. gr. TSL
villuverðsreglan

• EF skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er
verulega frábrugðinn því sem almennt gerist í slíkum
viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra samninga hefðu
runnið til annars skattaðilans en gera það ekki vegna
samningsins, teljast honum til tekna
– tvöföld leiðrétting

• KAUPI skattaðili eign á óeðlilega háu verði eða selji eign á
óeðlilega lágu verði geta skattyfirvöld metið hvað telja skuli
eðlilegt kaup- eða söluverð. Mismun kaupverðs eða söluverðs
annars vegar og matsverðs hins vegar skal telja til skattskyldra
tekna hjá þeim aðila sem slíkra viðskipta nýtur
– einföld leiðrétting
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Hvenær gildir hvað?

• 1. mgr. er almenns eðlis en 2. mgr. sérstaks
eðlis

• Allra síðustu ár hafa skattyfirvöld þó farið að
beita 1. mgr. um innbyrðis viðskipti fyrirtækja
í eigu sömu aðila og milli hluthafa og fyrirtækis
þeirra

• 2. mgr. tekur því umfram allt til viðskipta þegar
um skylda/tengda aðila er að ræða – gjafaívaf
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Sala hlutabréfa, kaupverð
Ekki gleyma a-lið 9. tölul. 31. gr. TSL

• Einstaklingar
• Kaupverð

– Til 31. des. 1996
– Það sem hærra er

a) Uppahaflegt nafnverð, 
jöfnunarstuðlar

b) Uppahaflegt kaupverð
• Verðbreyting alls þessa

– Frá 1. jan. 1997
• Uppahaflegt kaupverð

– Engir frest. möguleikar

• Fyrirtæki
• Kaupverð

– Til 31. des. 2001
– Það sem hærra er

a) Uppahaflegt nafnverð, 
jöfnunarstuðlar

b) Upphafleg kaupverð
• Verðbreyting alls þessa

– Frá 1. jan. 2002
• Uppahaflegt kaupverð

– Engir frest. möguleikar



Kaupverð hlutabréfa

• Hlutafé við stofnun ehf. má ekki vera lægra en 500.000 kr. Þetta
nafnverð er því jafnt og kaupverð manns

• Við hækkun hlutafjár með sölu nýrra hluta er ekkert til fyrirstöðu að
maður greiði hærra verð en nafnverð hlutanna nemur. Það sem
maður greiðir fyrir hlutina telst kaupverð hans

• Unnt er að hækka hlutafé með útgáfu jöfnunarhlutabréfa. 
Kaupverð þeirra telst 0 kr. Við útgáfuna þynnist hlutafjáreign manns
því út

• Sérstakar reglur gilda um kaupverð hluta, sem maður eignast, við
sameiningu og skiptingu félaga. Þannig færist kaupverð bréfanna, 
sem maður átti fyrir yfir á þau sem maður fær afhent. Sameiningin
og eða skiptingin breytir því engu um kaupverð hlutabréfaeignar
manns
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M E Ð A LTA L S R E G L A N
Ekki FIFO

Ár Nafnv Gengi Kaup/sala

1 1.500 2 3.000

2 2.600 5 13.000

3 3.900 7 27.300

Samtals 8.000 5,41250 43.300

Nú sel ég 3.000 á kr. 18.000

Hagnaður af sölunni væri er því: 18.000 – 3.000 x 5,41250 = 
18.000-16.237 =1.763 en ekki 18.000 – 3.000 x 7 =18.000 –
21.000 = -3.000
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Aflaheimildir

• Réttur til að stunda veiðar í atvinnuskyni byggist á því að fyrirtæki
hafi heimild til að veiða ákveðnar fiskitegundir

• Skv. því verður aðili að eiga aflaheimildir. Þessi réttur getur bæði
verið Úthlutaður (endurgjaldslaus) og keyptur

• Heimilt er að stunda viðskipti með aflaheimildir. Þegar svo stendur á
verður að gera upp hagnað og tap af sölunni

• Um það eru ákvæði í 5. og 6. mgr. 15. gr. TSL
• Skv. þeim skal líta svo á að keyptar aflaheimildir séu seldar á undan

úthlutuðum aflaheimildum og Hafi maður keypt aflaheimildir á
ólíkum tímum ber að fara eftir FIFO-reglu við uppgjör hagnaðarins

• Skv. því ber að ganga út frá því að fyrst (elstu) keyptu aflaheimild-
irnar í ákveðinni fiskitegund séu seldar fyrst



Aflaheimildir og aflamark

• Aflaheimild er varanlegur veiðiréttur í ákveðinni
fiskitegund

• Veiðiréttur innan ársins það er frá 1. sept. til 31. ágúst
kallast hins vegar aflamark

• Heimilt er að stunda viðskipti með aflamark. Gagnstætt
aflaheimildum teljast tekjur af því þó ekki hagnaður
heldur leiga. Tekjuuppgjörið lítur því áfallareglu.

• K er útgerðarmaður. 1. sept. 2019 keypti hann rétt til að
veiða 60 tonn af þorski. Fyrir þetta staðgreiddi hann 18 
millj. Hvernig ber að haga skattskilum þessa við framtal
2020? Sjá úrskurðina hér að framan
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Fyrst keyptu eignirnar teljast fyrst seldar = FIFO. Lagerinn 
samanstendur því af yngstu eignunum
Þetta gildir um sölu á aflaheimildum

Tegund Úthlutað Keypt Magn (kg) Kr. pr. kg Alls

Þorskur 1. jan.89 150.000 0 0

Þorskur 1. ágú.90 15.000 150 2.250.000

Þorskur 1. des.95 30.000 200 6.000.000

Þorskur 1. mar.99 15.000 250 3.750.000

Þorskur 1. jún.04 30.000 350 10.500.000

Þorskur 1. sep.09 60.000 300 18.000.000

Alls 300.000 40.500.000
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Nú sel ég 150.000 kg. fyrir 50.000.000 kr. Hvort er ég þá að selja það sem ég hef keypt 
eða fengið úthlutað. Lögin segja að keyptar aflaheimildir skuli taldar vera seldar fyrst 
og hafi ég keypt aflaheimildir oftar en einu sinni teljast fyrst keyptu aflaheimildirnar 
taldar fyrst seldar. Til skatts koma því 50.000.000 – 40.500.000 = 9.500.000 kr. Ef ég 
væri að selja 15.000 kg. fyrir 6.000.000 yrði hagnaðurinn fundinn svona: 6.000.000 –
2.250.000



Rannsóknar og þróunarkostnaður
FULLVIRÐISRÉTTUR

• Við sölu eigna skv. a- og b-liðum 2. mgr. 32. gr. TSL 
telst söluverð þeirra að fullu til tekna á söluári að
frádregnum þeim hluta sem ekki hefur verið
færður niður

• Um söluhagnað framleiðsluréttar í landbúnaði fór
áður eftir 15. gr. Skv. því taldist aðeins helmingur
fullvirðisréttarins til tekna …

• Í dag þarf bóndi hins vegar að svara skatti af
heildar söluverðinu. Hins vegar er frestunar
möguleikinn enn þá við líði. Sama gildir um 
lækkunarheimildina
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Þorlákur bóndi

• Nýlega seldi Þorlákur bóndi bújörð sína. Með í
kaupunum fylgdi fullvirðisréttur að fjárhæð 50 
millj.

• Skattur af honum er 46,24% eða 23.120.000 
kr. Hvað getur Þorlákur gert til að sleppa við
skattinn? 

• Kaupa sér íbúð og færa niður kaupverð
hennar um fjárhæð hagnaðarins
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Úrskurður nr. 34/2004
Gjaldár 2001 

• Kærendur seldu árið 2000 framleiðslurétt (greiðslumark) til mjólkurframleiðslu
vegna lögbýlisins A. Var annars vegar um að ræða greiðslumark, sem kærendur
keyptu á árunum 1991, 1997, 1999 og 2000, og hins vegar áunnið (úthlutað) 
greiðslumark vegna lögbýlisins

• Við uppgjör söluhagnaðar framleiðsluréttar gengu kærendur út frá því að fyrst væri
selt greiðslumark sem kærendur keyptu fyrst og úthlutuðu greiðslumarki þá fyrst
ráðstafað eftir að allur keyptur framleiðsluréttur hefði verið seldur. Skattstjóri taldi
hins vegar að við útreikning söluhagnaðar bæri að ákvarða stofnverð hins selda
framleiðsluréttar hlutfallslega miðað við heildarstofnverð framleiðsluréttar í eigu
kærenda á söludegi

• Talið var að aðferð kærenda við uppgjör söluhagnaðar framleiðsluréttar væri
frekast í samræmi við meginreglur laga nr. 75/1981 varðandi söluhagnað. Var m.a. 
bent á í því sambandi að þær reglur, m.a. varðandi ákvörðun stofnverðs, gengju
almennt út frá því að öflun hverrar eignar væri virt sjálfstætt í skattalegu tilliti. Þá
var talið rökrétt og eðlilegt að líta svo á að keyptu greiðslumarki væri ráðstafað
fyrst. Var fallist á kröfu kæranda í málinu
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Sölutap

• Hagnaður verður til ef söluverð er hærra en 
kaupverð

• Ef kaupverð er hærra en söluverð myndast 
hins vegar tap

• Um skattalega meðferð taps í atvinnurekstri, 
sjá 35. gr. og 24. gr. SL



Úrskurður nr. 30/2009. Gjaldár 2007
Ég verð að redda mér ...

• Talið var að virða bæri ráðstöfun kæranda á hluta-
bréfum í X ehf. til bróður síns á árinu 2006 fyrir 1 kr. 
sem málamyndagerning sem horfa bæri framhjá í
skattalegu tilliti, enda var óumdeilt að hlutabréfin
voru verðlaus eða því sem næst verðlaus í hendi
kæranda á greindum tíma

• Var byggt á því að frádráttur sölutaps hlutabréfanna í
skattframtali kæranda árið 2007 hefði í raun verið
afskrift hlutabréfanna þar sem hlutaféð í X ehf. taldist
tapað. Þar sem skilyrði fyrir frádrætti sölutaps voru
þannig ekki uppfyllt og frádráttur kom ekki til álita á
öðrum grundvelli var kröfum kæranda hafnað
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Frádráttarbært sölutap

• Fyrnanlegar eignir, sjá 35. gr. TSL
– Frádráttur taps er heimill ef söluverð er lægra en 

bókfært verð til skatts. Ath. eign verður að vera
fyrnanleg samkvæmt 33. gr. TSL

• Aðrar eignir, sjá 24. gr. TSL
– Ófyrnanlegar eignir (fasteignir og lausafé)
– Eignarhlutir í félögum skv. 18 og 19. gr. TSL
– Ath. yfirfærsla taps milli ára er ekki heimil



Útgerðarfyrirtækið Ö

• Í upphafi síðastliðins árs keypti útgerðarfyrirtækið Ö skipið
B fyrir 25 millj. 

• Skipinu fylgja aflaheimildir að fjárhæð 20 millj. Raunveru-
legt verðmæti skipsins er því 5 millj.

• Eftir kaupin var skipinu silgt til heimahafnar Ö. Við komuna
þangað voru aflheimildirnar síðan fluttar yfir á skipið A

• Nú velta forráðamenn Ö fyrir sér hvort þeir eigi að úrelda
skipið fyrir 1. millj. eða selja það á 2 millj.

• Forráðamennirnir eru fákunnandi um skatta og leita því til
þín um ráðleggingar í því efni. Hvað myndir þú segja þeim
að gera?
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Ekki meira um þetta
Takk
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