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Skattskil ???
• Skipta má skattskilum í tvo hluta:

– skattarétt en það er sú fræðigrein lögfræðinnar

sem fjallar um (ákvörðun) álagningu og

innheimtu skatta hjá einstaklingum og lögaðilum

– uppgjör ákveðins skattstofns, oft á grundvelli

bókhalds og teljast skattskilin því sem slík

undirgrein reikningsskilanna; að skila bókhaldinu

í skattinn

• Strangt tiltekið eru skattskilin því sambland af

lögfræði og viðskiptafræði sem þýðir að menn

verða bæði að þekkja lögin og reikningsskila-

aðferðirnar
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ÁgV

Skattaréttur (lögfræði)
Skilgreining Jónatans Þórmundssonar prófessor við lagadeild HÍ

▪ Skattaréttur er sú fræðigrein lögfræðinnar er 

skýrir réttarreglur varðandi skyldu einstaklinga, 

félaga, stofnana og sjóða að greiða skatt til 

hins opinbera, reglur varðandi skattstofninn, 

sem greiðslan miðast við, og loks reglur um 

framkvæmd og eftirlit með því, að hver 

skattaðili greiði það sem honum ber, þ.á.m. 

reglur um innheimtu, ábyrgð og viðurlög vegna 

undanskots á skatti 
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Opinber réttur
einkaréttur

• Lögfræði skiptist í einkarétt og opin-

beran rétt

• Einkaréttinum ráða menn sjálfir. Hins

vegar hefur hið opinbera forræði á

opinbera réttinum

• Skattaréttur tilheyrir opinbera réttinum

og heyrir stjórn hans undir skattyfirvöld

– Fjármálaráðherra og ríkisskattstjóra
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Hvað þýðir þetta?

• Við getum ekki samið við skattyfirvöld

um málsúrslit

• Ríkar kröfur eru gerðar til skattyfirvalda

um rannsókn máls, upplýsingaskyldu og

rökstuðning ákvörðunar
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Útfylling skattframtals, 

eyðublaða gerð/skil

• Námið snýst þó ekki bara um að fylla út

skattframtöl, eyðublöð og þess háttar

• Heldur umfram allt HVERNIG það skuli

gert og í framhaldi af því hvaða afleiðingar

ólíkar útfyllingar hafa

• Kjörorð okkar er því réttur skattur með

réttum hætti, að hver og einn borgi það

sem honum ber, hvorki meira né minna
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Dómur hæstaréttar dags. 28. sept. 2000 í málinu 124/2000

Kristján Ólafsson gegn íslenska ríkinu og SÍF hf. til vara

• Í málinu var deilt um skattalega meðferð DAGPENINGA, sem K fékk

frá ÍS hf. (nú SÍF hf.), þegar hann starfaði í þjónustu fyrirtækisins

sem skipaeftirlitsmaður að svokölluðu Kamchatkaverkefni

• Ríkisskattstjóri, sem haft hafði til meðferðar skattamál fjölmargra þeirra

sem störfuðu á vegum fyrirtækisins í Kamchatka, ritaði af þessu tilefni

bréf til allra skattstjóra þar sem það álit var látið uppi, að fallast mætti á

15% frádrátt af greiddum dagpeningum fyrir alla þessa

starfsmenn. Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi úrskurðaði í skattamáli K 

í samræmi við framangreinda verklagsreglu ríkisskattstjóra. K skaut

úrskurðinum til yfirskattanefndar sem hafnaði kröfu hans. Þaðan fór

málið svo fyrir dómstóla

• Hæstiréttur taldi ekki annað fram komið en að rétt hefði verið staðið að

ákvörðun skattyfirvalda og hún verið málefnaleg í alla staði og í fullu

samræmi við 1. tölul. 1. mgr. a-liðar 30. gr. laga um tekjuskatt og

eignarskatt nr. 75/1981. Niðurstaða héraðsdóms um sýknu íslenska

ríkisins af kröfum K var því staðfest
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„... starfaði í þjónustu fyrirtækisins sem skipaeftirlitsmaður að

svokölluðu Kamchatkaverkefni.“

• K var ráðinn samkvæmt ráðningarsamningi 25. febrúar 1996 til

verkefnisins. Hann hóf störf 22. mars 1996 og hélt upp úr því til

Kamchatka og starfaði þar og í Kína samfellt fram í ágúst sama

ár, en kom þá heim í orlof. Hann hélt síðan aftur utan til starfa í

september. Vist K lauk 10. desember sama ár er hann kom

alkominn heim. Samkvæmt ráðningarsamningi átti K að hafa

200.000 krónur í föst laun á mánuði. Auk þess skyldi K fá

greidda dagpeninga SDR 99 á dag meðan hann væri starfandi á

vegum Íslenskra sjávarafurða hf. utan íslenskrar lögsögu, það

er um 9.541 krónur pr. dag miðað við skráð kaupgengi

Seðlabanka Íslands 1. nóvember 1995

• Þetta jafngilti um 9.541 x 30,4 = 290.046 kr. á mánuði eða 90 

þús. hærri fjárhæð en laununum nam – svoldið skrýtið
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Skoðum nú lagaákvæðin
hvað dvaldi K lengi erlendis??

• Frá tekjum manna skv. II. kafla laga

þessara, sem ekki eru tengdar atvinnu-

rekstri eða sjálfstæðri starfsemi, má

draga:
1. Útgjöld að hámarki móttekin fjárhæð ökutækjastyrkja, 

dagpeninga eða hliðstæðra endurgreiðslna á kostnaði

sem sannað er að séu ferða- og dvalarkostnaður

VEGNA atvinnurekanda og eru í samræmi við

matsreglur fjármálaráðherra – TILFALLANDI FERÐIR

• HVAÐA LÆRDÓM GETUM VIÐ DREGIÐ AF 

ÞESSU MÁLI?
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Hvað með SIF
dagpeningarnir vorur auðvitað gulrót

báru þeir enga ábyrgð?

• Með því að forsvarsmenn SIF hf. höfðu ekki verið

bærir til að lofa ákveðinni skattalegri meðferð

dagpeninga var ekki talið að K ætti rétt á efndabótum

úr hendi SÍF hf. þótt talið yrði að þetta hefði verið

forsenda ráðningarsamningsins af hálfu beggja aðila

hans

• Hvorki samningurinn né önnur gögn málsins voru talin

bera það með sér að SÍF hf. hafi tekið sérstaka ábyrgð

á að dagpeningarnir væru frádráttarbærir frá tekjuskatti. 

Var því niðurstaða héraðsdóms um sýknu SÍF hf. 

staðfest
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Skattskil 1 –

einstaklingsskattaréttur

• Inngangur að skattarétti í viðskiptafræðideild

• Síðari námskeið, það er Skattskil 2 – fyrirtækja-

skattaréttur og Skattskil 3 – alþjóðlegur

skattaréttur byggja því að stórum hluta á því

• Allt snýst þetta um skatta – skattlagningu. Þess

vegna byrjum við á því að reyna að átta okkur á

því: Hvað sé skattur og

– hvernig afmarka beri hann t.d. gagnvart þjónustu-

gjöldum, eignarnámi o. fl.

10/16/2021



Tekjuöflunarkerfið

• Hið opinbera – ríki og sveitarfélög – þarf tekjur til

að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu

• Skv. stjórnarskránni er hinu opinbera því leyft að

leggja á og innheimta skatta ➔ Óheft svigrúm?

• Við framkvæmd þessa valds – skattlagningar-

valdsins – verður þó að fara eftir ákveðnum

reglum. Þessar reglur eru í flestum tilvikum

lögbundnar ➔ LÖGMÆTISREGLAN

• Eins og oft vegast hér því á tvenns konar sjónar-

mið: tekjuöflunarsjónarmið hins opinbera og

skattaréttaröryggi borgaranna
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Skatthæð - Álitamál

• Er heimilt að leggja á menn 115% tekjuskatt

• Ef ekki, hvar liggja þá mörkin?

– Eignaupptaka. Ath. auðlegðarskattinn

– Framfærsluréttur. Ef ég borga allt sem

ég afla í skatt á ég ekkert eftir til að lifa

fyrir

• Væri betra fyrir fólk að ríkið innheimti alla

skatta sína í formi eins skatts t.d. virðisauka

skatts í stað margra skatta
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Helstu lög sem reynir á

• Gildandi lög um 

– tekjuskatt nr. 90/2003, (TSL), sbr. lög nr. 40/1978 

með síðari breytingum svo og lög um

• útsvar o. fl. (tekjustofnalög)

• staðgreiðslu opinberra gjalda

• staðgreiðslu fjármagnstekna

• yfirskattanefnd

• reglugerðir og skattmöt

– virðisaukaskatt nr. 50/1988 með síðari breytingum

• reglugerðir

– Tryggingagjald nr.113/1990 
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Þið verðið að þekkja lögin

ÁgV 19

5. gr.

6. gr.

7. gr.Einstaklingsskattlagning

Fjölskylduskattlagning

1. gr.

2. gr., 3. gr.

Alþjóðlegur skattaréttu

Huglæg skattskylda
Hlutlæg

skattskylda

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

gr., 35. gr. ...

Fyrirtækjaskattagning

Kæra

skattákvörðunar

Málsmeðferðarreglur

95. gr.

96. gr.

100. gr.
10/16/2021

Innheimta, ábyrgð, 

vanskil, refsiviðurlög

111. gr. – 116. gr. 
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Námsefni?

• Glærur

• Dómar og úrskurði skattyfirvalda þar með

talið bindandi álit ríkisskattstjóra

• Ákvarðandi bréf. Tilkynningar til skattstjóra. 

Reglugerðir. Reglur. Skattmöt

• Lög um ...

• Bókin: Skattur á menn

• Bókin: Skattur á fyrirtæki

• Annað efni sem vísað verður til í fyrirlestrum
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Nánar um lesefnið

• Skattur á fjármagnstekjur og eignir
– Hvaða kafla, blaðsíður, bls. 55-292

• Skattur á fyrirtæki

– Hvaða blaðsíður, sbr. 196-453

• Annað efni, sjá möppuna námsefni á
heimasíðu námskeiðsins:

– SKATTUR Á MENN. DRÖG AÐ BÓK
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Hvaða kennara höfum við
• Ásmundur G. Vilhjálmsson

héraðsdómslögmaður, skattaráðgjafi
– Lögfræðingur frá HÍ 1981. Framhaldsnám í skattarétti

í Árósum 1989 til 1990 og í Lundi árin 1991-1993

– Fæðimennska, bókaútgáfa, skattaráðgjöf, 

lögmennska

–Nánari uppl. www.skattvis.is

• Bryndís Kristjánsdóttir, Skattrannsóknar

stjóri

• Edda Símonardóttir,  yfirmaður

innheimtusvið ríkiskattstjóra
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Skattaupplýsingar
• Athuga einstaka vefi:

– www.althingi.is

– www.rsk.is

– www.fjarmalaraduneyti.is

– www.yfirskattanefnd.is

– www.skr.is

– www.domstolar.is

– www.haestirettur.is

– www.syslumenn.is (www.syslumadur.is)

– www.tollur.is

Ath. Endurskoðendastofur

– www.pwc.is

– www.kpmg.is

– www.deloitte.is

– www.gt.is
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Eyðublaðasafn

• Skattframtal einstaklinga

– Kaup og sala eigna

– Dagpeningaskýrsla

– Akstursskýrsla

• Skattframtal atvinnurekenda

– Smár atvinnurekstur, einfalt framtal

– Stór atvinnurekstur, flóknara framtal

• Virðisaukaskattsskýrsla

• Skilagrein vegna staðgreiðslu og tryggingagjalds
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Auglýsing
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Innheimtuhlutfall 2018
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Innheimtuhlutfall

í staðgreiðslu 2019
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Innheimtuhlutfall

í staðgreiðslu 2020
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:

Árið 2021 er hún Árið 2020 var hún

31,45% af tekjum allt að 4.188.211 kr. 35,04% af tekjum allt að 4.042.995 

kr.

37,95% af tekjuskattsstofni frá

4.188.212 að 11.758.159 kr.

37,19% af tekjum frá 4.042.996 að

11.350.472   kr.

46,25% af tekjum frá 11.758.159 kr.

Persónuafsláttur: 609.609 kr.

46,24% af tekjum frá 11.350.472 kr.

Persónuafsláttur: 655.538 kr.
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:

Árið 2019 er hún Árið 2018 var hún

36,94% af tekjum allt að 11.125.045 

kr.

36,94% af tekjum allt að 10.724.553 

kr.

Annað þrep hefur verið fellt niður Annað þrep hefur verið fellt niður

46,24% af tekjum frá 11.125.046 kr.

Persónuafsláttur: 677.358 kr.

46,24% af tekjum frá 10.724.554 kr.

Persónuafsláttur: 646.739 kr.
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:

Árið 2018 er hún Árið 2017 var hún

36,94% af tekjum allt að 10.724.553 

kr.

36,94% af tekjum allt að 10.016.488 

kr.

Annað þrep hefur verið fellt niður Annað þrep hefur verið fellt niður

46,24% af tekjum frá 10.724.554 kr.

Persónuafsláttur: 646.739 kr.

46,24% af tekjum frá 10.016.489 kr.

Persónuafsláttur: 634.880 kr.
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:

Árið 2017 er hún Árið 2016 var hún

36,94% af tekjum allt að 10.016.488 

kr.

37,13% af fyrstu 4.032.420 kr

Annað þrep hefur verið fellt niður 38,35% af næstu 6.011.459 kr.

46,24% af tekjum frá 10.016.489 kr.

Persónuafsláttur: 634.880 kr.

46,25% af tekjum umfram 10.043.880 

kr.

Persónuafsláttur: 623.042 kr.
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:

Árið 2016 er hún Árið 2015 var hún

37,31% af fyrstu 4.032.420 kr. 37,30% af fyrstu 3.709.680 kr.

38,35% af næstu 6.011.460 kr. 39,74% af næstu 6.327.681 kr.

46,25% af tekjum umfram 10.043.880 

kr.

Þar af var útsvar 14,45%

Persónuafsláttur: 623.042 kr.

46,24% af tekjum umfram 10.036.847 

kr.

Þar af nam útsvar 14.44%

Persónuafsláttur: 610.825 kr.
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:

Árið 2015 er hún Árið 2014 var hún

37,30% af fyrstu 3.709.680 kr. 37,30% af fyrstu 3.480.000 kr.

39,74% af næstu 6.327.681 kr. 39,74% af næstu 5.935.428 kr.

46,24% af tekjum umfram 10.036.847 

kr.

Þar af nam útsvar 14.44%

Persónuafsláttur: 610.825 kr.

46,24% af tekjum umfram 9.415.429 

kr.

Þar af útsvar: 14,44%

Persónuafsláttur: 605.977 kr.
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Staðgreiðslan á hinum ýmsu

árum:
Árið 2014 er hún Árið 2013 var hún

37,30% af fyrstu 3.480.000 kr. 37,32% af fyrstu 2.897.702 kr.

39,74% af næstu 5.935.428 kr. 40,22% af næstu 5.976.405 kr.

46,24% af tekjum umfram 9.415.429 

kr.

Þar af útsvar: 14,44%

Persónuafsláttur: 605.977 kr.

46,22% af tekjum umfram 8.874.108 

kr.

Þar af útsvar: 14.42%

Persónuafsláttur: 581.820 kr.

.
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Persónuafsláttur 2021 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Í ár er þessi persónuafsláttur 609.509 kr. Ath. 

persónuafsláttur er skattaafsláttur ekki tekju-

frádráttur, 1.938.025 kr. (= 609.509/0,3145)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu

hafa fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. 

TSL

ÁgV 4410/16/2021

1.938.025



Persónuafsláttur 2020 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Í ár er þessi persónuafsláttur 655.538 kr. Ath. 

persónuafsláttur er skattaafsláttur ekki tekju-

frádráttur, 1.870.828 kr. (= 655.538/0,3504)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu

hafa fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. 

TSL
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Persónuafsláttur 2019 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Í ár er þessi persónuafsláttur 677.358 kr. Ath. 

persónuafsláttur er skattaafsláttur ekki tekju-

frádráttur, 1.833.671 kr. (= 677.358/0,3694)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu

hafa fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. 

TSL
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Persónuafsláttur 2018 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Í ár er þessi persónuafsláttur 646.739 kr. Ath. 

persónuafsláttur er skattaafsláttur ekki tekju-

frádráttur, 1.750.782 kr. (=646.739/0,3694)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu

hafa fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. 

TSL
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Persónuafsláttur 2017 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Í ár er þessi persónuafsláttur 634.880 kr. Ath. 

persónuafsláttur er skattaafsláttur ekki tekju-

frádráttur, 1.780.679 kr. (=634.880/0,3694)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu

hafa fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. 

TSL
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Persónuafsláttur 2016 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Árið 2016 var þessi persónuafsláttur 623.042 

kr. Ath. persónuafsláttur er skatta-afsláttur ekki

tekjufrádráttur, 1.678.002 kr. (=623.042/0,3713)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu

hafa fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. 

TSL
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Persónuafsláttur 2015 
FRAMFÆRSLULÁGMARKSTRYGGING

• Allir þeir, sem skattskyldir eru hér á landi

samkvæmt 1. gr. TSL, mega draga

persónuafslátt frá reiknuðum tekjuskatti

• Árið 2015 var þessi persónuafsláttur 610.825 kr. 

Ath. persónuafsláttur er skattaafsláttur ekki

tekju-frádráttur, 1.637.601 kr. (=610.825/0,3730)

• Getur einhver nemandi sagt mér hver fjárhæð

persónuafsláttar er hjá þeim sem eingöngu hafa

fjármagnstekjur í tekjur? Lesið A-lið 67. gr. TSL
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Millifæranleiki/samnýting

• Persónuafsláttur tilheyrir hlutaðeigandi

einstaklingi. Mökum og sambúðaraðilum er þó

heimilt að samnýta persónuafslátt hvors annars

– Báðir búsettir hér á landi

• Ath. þessi regla gildir ekki um börn. Einstæð

móðir, ER býr með fullveðja syni sínum eða

dóttur, sem er í námi, á því ekki rétt á að nýta

sér ónýttan persónuafslátt þess
– Foreldri stundar atvinnurekstur og lætur barn taka laun ...

– Foreldri og barn kaupa saman íbúð

• Þá er ekki heldur heimilt að flytja ónýttan

persónuafslátt milli ára eins og rekstrartap
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Skattleysismörk
• Með skattleysismörkum er átt við þær tekjur, 

sem maður getur haft, án þess að þurfa að

greiða skatt

– Í eðli sínu eru skattleysismörkin því einskonar: 

Framfærslulágmarkstrygging

• Hjá einstaklingi eru skattleysismörk reiknuð út

svona: 1.938.025 kr. (= 609.509/0,3145)

• Skattleysismörk í fjármagnstekjuskattinum eru

hins vegar reiknuð út svona: 609.509 x 22/37 = 

362.411 kr. og eru skattleysismörkin því

362.411 /0,22 = 1.947.322 kr.
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Frítekjumark og skattgildi

árið 2021

Frítekjumark Skattgildi Persónuafsláttur

1.938.025 0,3145 509.609

1.947.322 0,2200 362.411
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Frítekjumark og skattgildi

árið 2020

Frítekjumark Skattgildi Persónuafsláttur

1.870.828 0,3504 655.538

1.771.238 0,2200 389.779
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Frítekjumark og skattgildi

árið 2019

Frítekjumark Skattgildi Persónuafsláttur

1.833.671 0,3694 677.358

1.830.697 0,2200 402.753
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Frítekjumark og skattgildi

árið 2018

Frítekjumark Skattgildi Persónuafsláttur

1.750.782 0,3694 646.739

1.747.943 0,2200 384.548
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Endurgreiðslur og lækkanir

• Skattívilnun eða ívilnun í skatti er (tekju)frádráttur

frá tekjuskattstofni. Sjá 65. gr. TSL

• Bætur eru tvenns konar:

– Barnabætur. Aðstoð við fjölskyldur sem eiga börn. 

Sjá A-lið 68. gr. TSL - skattapólitík

– Vaxtabætur. Aðstoð við þá sem eru að byggja eða

kaupa sér íbúðarhúsnæði til eigin nota. Sjá B-lið 68. 

gr. TSL - skattapólitík

• Ath. bætur hafa ekkert með tekjuskattlagninguna

sjálfa að gera
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Yfirlit yfir útreikning vsk.

• Tvö skatthlutföll

– Almennt, 24%. Var áður 25,5%

• Við útsöluverð (skattverð) vöru að fjárhæð 1.000 ber því

að bæta 240 kr.

• Varan kostar því 1.240 kr. út úr búð

• 240 kr. jafngilda 19,35% af heildarverðinu með vski

– Sérstakt, 11%. Var áður 7%.

• Við útsöluverð vöru að fjárhæð kr. 1.000 ber því að bæta

110 kr.

• Varan kostar því 1.110 kr. út úr búð

• 110 kr. jafngilda 9,91% af heildarverðinu með vski
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Hvað þýðir TAX FREE?
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Tryggingagjald
Gjaldstofn

• Reiknast af launum og mótframlagi atvinnu

rekanda í lífeyrissjóð starfsmanns

• Til launa í þessu sambandi teljast bæði laun

í peningum og hlunnindum
– Ath. gjaldstofn iðgjalds lífeyristrygginga

• Á staðgreiðsluárinu 2021 er tryggingagjalds

hlutfallið 6,10%

– Þar af er tryggingagjaldið sjálft 6,00% en við bætist

svo gjald í ábyrgðasjóð launa og markaðsgjald

• Útreikningsaðferð: 0,0610 x (laun + mótframlag)
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Fréttablaðið 4. ágúst 2016
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Gjaldstofn lífeyrisiðgjalds
• Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi

lífeyrissjóða nr. 129 23. desember 1997. Sjá nánar 3. 

gr. laganna er hljóðar svo:

– Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs skv. 2. gr. skal reiknað af 

heildarfjárhæð greiddra launa og endurgjalds fyrir hvers konar 

vinnu, starf og þjónustu

– Stofn til iðgjalds skal vera allar tegundir launa eða þóknana fyrir 

störf sem skattskyld eru skv. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 

90/2003, um tekjuskatt

– Til gjaldstofns skal þó ekki telja hlunnindi sem greidd eru í 

fríðu, svo sem fatnaði, fæði og húsnæði, eða greiðslur sem 

ætlaðar eru til endurgreiðslu á útlögðum kostnaði eins og 

ökutækjastyrki, dagpeninga og fæðispeninga
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Hlutfall lífeyris af launum

4% + 11,5% = 15,5%

• Launþegi

– Almennt iðgjald: 4%

– Séreign: 4%

• Launagreiðandi

– Mótframlag 8% - 11,5%

• Breytingar í farvatninu? Somkomulag

milli ASI og SA frá því 2016

– Mótframlag hækkar um 3,5% - fer úr 8% í 11,5%
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Nota bene

• Ekki er heimilt að draga tekjuskatt frá tekjum að

minnsta kosti ekki innlendan tekjuskatt

• Hið sama gildir um vsk ef aðili á annað borð er

vsk. skyldur aðili

• Tryggingagjald telst hins vegar frádráttarbær

rekstrarkostnaður í atvinnurekstri

• Hið sama gildir um MÓTFRAMLAG í lífeyrissjóð. 

Frádráttur þess er ekki heldur takmarkaður við

8% (11,5%) af launum
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Útreikningar og dæmi

• Í möppu námskeiðsins er að finna skjal sem

heitir: Útreikningar og dæmi

• Þetta skjal hefur að geyma úrlausnir á raun

hæfum verkefnum sem farið verður yfir í tíma

• Ég myndi því ráðleggja ykkur að fara vel yfir

skjalið með jöfnu millibili meðan á námskeið-

inu stendur þar sem reynslan sýnir að þeir

sem það gera standa sig vel á prófi
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ÁgV 68

Prófafyrirkomulag

• Einkunn skiptist í verkefnahluta og

prófhluta,

– Verkefni verða 5 til 6 og gilda 30% af

einkunn

– Skilaskylda er á verkefnum. Farið er yfir

verkefni í tíma með nemendum sem eiga að

leggja mat á frammistöðu sína

– Próf gildir 70%. Menn verða þó að fá að lág-

marki 5,0 í einkunn til að verkefni teljist til

einkunnar
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Gerum námið skemmtilegt
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... þar til annað kemur í ljós
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Skattskyldar tekjur eru

Sjá 4. tölul. A-liðar 7. gr. TSL 
• Verðlaun og heiðurslaun, vinningar í happdrætti, 

veðmáli eða keppni

• Beinar gjafir í peningum eða öðrum verðmætum, 

þar með talin afhending slíkra verðmæta í hendur

nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu

upp í arf sé að ræða

• Undanskildar eru þó tækifærisgjafir, enda sé

verðmæti þeirra ekki meira en almennt gerist um 

slíkar gjafir svo og verðlitlir vinningar í almennum

happdrættum og keppnum
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Túlkun
• Hvað eru tækifærisgjafir? Tækifæri merkir tilefni eða atburður í

lífi manns. Eitthvað sem gefur tilefni til að staldra við, horfa um 

öxl og fagna. Hér til teljast afmæli, gifting (brúðkaup), ferming, 

fæðing barns, flutningur í íbúð, breyting á starfsvettvangi o.s.frv.

• Sé gjöf afhent við svona tækifærki er hún undanþegin skatti ef

verðmæti hennar er ekki meira almennt gerist um slíkar gjafir

• Almennt gerist ➔ inniheldur mælikvarða sem vísar til HVAÐ  

hinn almenni maður/kona GEFUR mikið undir svona kringum-

stæðum

• Ómari hlotnuðust gjafirnar í tilefni af 70 ára afmæli hans. Ef mér

hefði verið boðið í afmælið hefði ég kannski gefið Ómari gjöf fyrir

10 þús. Svo hygg ég líka að margir aðrir hefðu gert

• Andvirði gjafar að fjárhæð 1.000 kr. er því örugglega undanþegið

skattskyldu. Í því sambandi skiptir ekki máli þótt heildarandvirðið

sé meira eins og raunin varð í tilviki Ómars
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Meira ...

• Tækifærisgjafir eru umfram allt einstaklingsgjafir

(PERSÓNUGJAFIR)

• Eitthvað af gjöfunum, sem Ómar fékk, átti að

ganga til að ljúka framleiðslu á kvikmyndum sem

hann var að gera/vinna að

• Þessar gjafir eru því ekki einstaklingsgjafir heldur

atvinnurekstrargjafir ➔styrkir

– Ómari ber því að tekjufæra þær í atvinnurekstri sínum

sem (HUGARHFLUF EHF.) framleiðslustyrki eftir

verkefninu sem þær eru veittar til kostunar á

– Hugsanlega má Ómar því dreifa tekjufærslunni á tvö til

þrjú ár – verk í vinnu
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Úrskurður nr. 341/2002

Gjaldár 2000 
Tækifærisgjafir?

• Sveitarfélag nokkurt ákvað að gefa hverju barni

sem fæddist innan þess 100.000 kr. peningagjöf

• Dóttir kærenda fékk svona gjöf árið 1999 og var

hún skattlögð hjá foreldrunum með venjulegum

hætti við álagningu

• Skv. því var ekki fallist á með kærendum að

greiðslan yrði lögð að jöfnu við venjulegar

tækifærisgjafir milli nákominna eða tengdra

aðila við slík tilefni sem barnsfæðingar væru
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Spurningar ...

• ... ef ekki þakka ég fyrir mig
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