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Tekjuárið, sbr. 1. mgr. 59. gr. TSL
• Tekjuskatt skal miða við tekjur næsta almanaksárs 

á undan skattákvörðun
– Við ákvörðun skatta árið 2020 er því gengið út frá tekjum 

frá og með 1. jan. til og með 31. des. 2019 = 12. 
mánuðir

• Þetta gildir fortakslaust nema annað sé venjulegt 
rekstrarár í atvinnugrein aðila eða hann sýnir, 
þegar hann telur fram, að hann hafi annað 
reikn-ingsár

• Getur ríkisskattstjóri þá veitt honum heimild til að 
nota það reikningsár sem tekjuár í stað almanaks-
ársins
* ÁgV 2



Túlkun
• Orðalagið „... nema annað sé venjulegt rekstrarár í 

atvinnugrein aðila eða hann sýnir, þegar hann telur 
fram, að hann hafi annað reikningsár ...“ gefur til kynna 
að heimildin takmarkist við atvinnurekstur

•  Þar sem menn geta ekki haft tvö tekjuár, eitt fyrir sig 
persónulega og annað fyrir atvinnureksturinn leiðir af 
sjálfu sér að heimildin takmarkast við lögaðila í raun 

• Muna: Tekjuár er heitið á árinu sem tekjurnar myndast 
á. Gjaldár/Skattár kallast hins vegar árið sem skatturinn 
er ákveðinn 
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Dómur Hæstaréttar dimmtudaginn 20. janúar 2011 í 
málinu nr.  212/2010: Ölgerðin Egill Skallagrímsson 

ehf. gegn íslenska ríkinu

• Ö krafðist ógildingar á úrskurði ríkisskattstjóra þar sem því var 
hafnað að Ö væri heimilt að miða tekjuár félagsins við annað 
tímabil en almanaksárið

• Ágreiningur málsins laut að því hvort skilyrðum 1. mgr. 59. gr. 
laga nr. 90/2003 um tekjuskatt væri fullnægt. Samkvæmt 
ákvæðinu er heimilt að víkja frá meginreglunni um almanaksár 
með heimild skattyfirvalda ef öðru af tveimur skilyrðum er 
fullnægt, annað hvort að venjulegt rekstrarár í atvinnugrein 
þess, sem leitar heimildar, sé annað en almanaksárið eða hann 
sýnir þegar hann telur fram til skatts að reikningsár sitt sé í 
reynd annað

• Talið var að Ö uppfyllti hvorugt skilyrði 1. mgr. 59. gr. laga nr. 
90/2003 og var  íslenska ríkið  því sýknað í málinu
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YSÚ 171/2015
http://www.yskn.is/urskurdir/#2994

• Beiðni kæranda sem var móðurfélag tiltekinna 
dótturfélaga sem að mestu leyti höfðu með 
höndum hefðbundinn verslunarrekstur um að fá 
að miða tekjuuppgjör sitt við annað rekstrarár 
en almanaksárið hafnað þar sem hann hefði 
hvorki sýnt fram á að venjulegt rekstrarár hjá 
öðrum aðilum, sem stunduðu sambærilega 
starfsemi, væri annað en almanaksárið né að 
kærandi hefði í reynd miðað reikningsár sitt við 
annað tímabil 
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Framtal tekna
Almennt 

• Ríkisskattstjóri leggur á tekjuskatt. Álagningu 
sína byggir hann á skattframtali þeirra manna og 
lögaðila sem skyldir eru að greiða tekjuskatt skv. 
1. og 2. gr. svo og 3. gr. TSL eftir því sem við á

• Umræddum aðilum ber að telja fram í því formi 
er skattyfirvöld ákveða. Skv. því er 
framtals-skyldum aðilum skylt að nota 
skattframtalið sem RSK ákveður og hannar

• Ákvæði um framtalsskyldu, framtalstíma o. fl. er 
að finna í 90. gr. – 94. gr. TSL
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Um framtalsskylduna
90. gr. TSL

• Allir, sem skattskyldir eru skv. I. kafla laga þessara, svo og þeir sem 
telja sig undanþegna skattskyldu skv. 4. tölul. 4. gr., eru skyldir að  
afhenda ríkisskattstjóra SKÝRSLU Í ÞVÍ FORMI sem ríkisskattstjóri 
ákveður þar sem greindar eru að VIÐLÖGÐUM DRENGSKAP tekjur á 
síðastliðnu ári og eignir í árslok, svo og önnur atriði sem máli skipta við 
skattálagningu

• Skýrslu lögaðila og einstaklinga sem hafa með höndum atvinnurekstur 
eða sjálfstæða starfsemi skal fylgja undirritaður ársreikningur í 
samræmi við ákvæði laga um bókhald eða eftir atvikum laga um 
ársreikninga

• Ríkisskattstjóri getur heimilað lögaðilum og einstaklingum sem hafa með 
höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi að skila skýrslu í 
tölvu-tæku formi
– Skil á skýrslu í tölvutæku formi að fenginni heimild ríkisskattstjóra 

jafngildir undirritun skýrslunnar

* ÁgV 7

Stunda 
ekki atv

Huga að vægi 
þessara orða



4. tölul. 4. gr. TSL
Undanþegnir skyldu til að greiða tekjuskatt 

eru 
• Hljóðar svo: Þeir lögaðilar sem um ræðir í 2. 

gr. og hér eiga heimili, ef þeir verja hagnaði 
sínum einungis til almenningsheilla og hafa það 
að einasta markmiði samkvæmt samþykktum 
sínum

• Rök. Framtal þessara aðila er nauðsynlegt svo 
að unnt sé að fylgjast með ráðstöfun hagnaðar 
þeirra. Gengur hann til almenningsheilla eða 
ekki
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...að viðlögðum drengskap 
• Menn heita því semsé að allt sé 

sann-leikanum samkvæmt
• Þetta hefur tvenns konar áhrif. Í fyrsta 

lagi takmarkar það heimild 
ríkisskatt-stjóra til að breyta skattframtali 
og í annan stað getur framteljandi unnið 
sér til refsiábyrgðar komi síðar í ljós að 
hann hefur sagt ósatt um tekjur sínar og 
gjöld
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* ÁgV 10

ANDMÆLARÉTTUR
• Almennt er ríkisskattstjóra óheimilt að breyta 

framtali nema tilkynna skattaðila um það fyrst 
og gefa honum kost á að tjá sig –

 ANDMÆLARÉTTUR
• Þetta er fortakslaus regla, sem þýðir, að brjóti ríkisskatt 

stjóri hana ber að ómerkja breytinguna. Skattframtalið 
stendur því óbreytt

• Skv. 95. gr. TSL er þó heimilt að víkja frá 
andmæla-réttinum ef  telja má fullvíst að þær 
upplýsingar sem framtalið inniheldur séu rangar



* ÁgV 11

Um frávik frá andmælarétti
1. Í fyrsta lagi getur ríkisskattstjóri leiðrétt 

augljósar reikningsskekkjur án þess að 
tilkynna um það
– Eftir innleiðingu hins rafræna skattframtals hefur 

leiðréttingum af þessu tagi fækkað
2. Í annan stað er ríkisskattstjóra heimilt að leiðrétta 

fjárhæðir einstakra liða skattframtals ef þær eru í 
ósamræmi við gildandi lög og fyrirmæli 
skattyfir-valda eða ríkisskattstjóri hefur í höndum 
óyggjandi upplýsingar um að þær séu ekki 
sannleikanum samkvæmt
– Gildi slíkra breytinga er þó háð því að skattaðila hafi 

verið gert VIÐVART um þær áður en lagt er á



Hvernig virkar þetta

• Þú mátt draga 50% frá móttekinni leigu en 
dregur frá 60%
– Má ríkisskattstjóri leiðrétta? Já

• Skv. framtali þínu telur þú ekki fram neinar 
tekjur frá X
– Ríkisskattstjóri hefur upplýsingar um að laun þín 

frá X séu 1,5 millj. Afdráttur staðgreiðslu vitnar 
um það. Má hann leiðrétta? Já/nei

– Og ef hann leiðréttir: hvaða skilyrðum þarf hann 
þá að fullnægja. Gera skattaðila viðvart ...
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Hverjum ber að telja fram
1. Framtalsskyldan hvílir á (sér)hverjum (fjárráða) manni
2. Fjárhaldsmenn skulu telja fram fyrir þá sem ekki eru fjárráða
3. Erfingjar skulu telja fram fyrir bú sem eru undir einkaskiptum
4. Skiptastjórar skulu telja fram fyrir þrotabú og dánarbú (opinber- og 

einkaskipti)
5. Framtalsskyldan hvílir á (stjórnum) lögaðila
6. Ef skattaðili er búsettur erlendis, dvelur erlendis eða getur af öðrum 

ástæðum eigi talið fram sjálfur er honum heimilt að veita manni, er 
lögheimili hefur hér á landi, umboð til að gera framtal og undirrita það 
og skal þá skriflegt umboð fylgja 

• Skattframtölin skulu undirrituð af þeim sem framtalsskyldan hvílir 
á.  Skattframtal bókhaldsskylds aðila skal undirritað af þeim sem 
bera ábyrgð á að ákvæðum laga um bókhald sé fullnægt. Í 
skráð-um félögum (fyrirtækjaskrá) er nægilegt að þeir sem heimild 
hafa til að binda félagið undirriti framtalið
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HIÐ RAFRÆNA FRAMTAL

• Ríkisskattstjóri getur gert lögaðilum og 
einstaklingum sem hafa með höndum 
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi 
skylt að skila skýrslu í tölvutæku formi

• Skil á skýrslu í tölvutæku formi að 
feng-inni heimild ríkisskattstjóra 
jafngildir undirritun skýrslunnar
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Einstaklingar utan 
atvinnurekstrar 

• Ríkisskattstjóra er heimilt að ákveða að 
framtalsskil einstaklinga utan 
atvinnurekstrar skuli almennt vera með 
rafrænum hætti og að málsmeðferð 
verði rafræn eftir því sem við á, þ.m.t. 
samkvæmt ákvæðum 94.–96., 98., 99. 
og 101. gr.
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Aðstoð við framtalsgerð
◆ Nú er framtalsskyldur maður að mati ríkisskattstjóra ófær um að 

gera framtal sitt sökum hrumleika, sjúkdóms eða annarra 
hliðstæðra ástæðna og skal þá ríkisskattstjóri eða 
umboðs-maður hans veita honum aðstoð til þess, en 
framteljandi skal láta í té allar nauðsynlegar upplýsingar og 
gögn

• Sá er aðstoð veitir skal rita á skattframtalið yfirlýsingu um 
að hann hafi aðstoðað við gerð þess

◆ Hafi framtalsskyldur maður ekki sinnt þeirri skyldu sinni að telja 
fram er ríkisskattstjóra heimilt að útbúa skattframtal á 
viðkomandi með fyrirliggjandi framtalsupplýsingum, enda telji 
ríkisskattstjóri þær fullnægjandi – það er: án atbeina hlutaðeig 
andi manns
– Þannig gert skattframtal skal auðkennt sérstaklega og réttaráhrif þess eru 

þau sömu og áætlunar skv. 2. mgr. 95. gr. 
– Um tilkynningu og kærufresti fer skv. 2. málsl. 1. mgr. 98. gr. og 99. gr.
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Afhending launamiða og 
framtalsskil, sbr. 93. gr. TSL

• Ríkisskattstjóri skal í upphafi hvers árs ákveða fresti skattaðila til 
að skila framtali, sbr. 90. gr., og þeim gögnum sem um ræðir í 
92. gr. Heimilt er að breyta þeim frestum ef nauðsyn krefur
– launamiðar, arðsmiðar, hlunnindamiðar, o. fl.

• Almennt verða framtalsskyldir aðilar að skila skattframtali á sama 
tíma. Þessi tími er venjulega ákveðinn dagur. Menn og fyrirtæki 
sem hafa atvinnu af framtalsgerð geta þó að fullnægðum 
ákveðnum skilyrðum fengið leyfi til að skila í framlengdum fresti

• Þeir menn, sem skattskyldir eru hér á landi skv. 1. tölul. 3. gr.TSL 
(launþegar)  og eru á förum úr landi, ber þó að  skila framtali til 
skattstjóra eigi síðar en VIKU FYRIR BROTTFÖR SÍNA. Ekki 
framfylgt í framkvæmd

* ÁgV 17



TAKMARKAÐ 
SKATTSKYLDIR AÐILAR

SJÁ 4. MGR. 9. GR. STG
• Innheimtuhlutfall í staðgreiðslu hjá þeim launamönnum sem 

skatt-skyldir eru skv. 2. og 3. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt skal vera 
tekjuskattshlutfall eins og það er ákvarðað í 70. gr. þeirra laga að 
viðbættu útsvari, sbr. 1. mgr.

• Innheimtuhlutfall í staðgreiðslu hjá þeim launamönnum sem 
skatt-skyldir eru skv. 6., 7. og 8. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt skal 
vera tekjuskattshlutfall eins og það er ákvarðað í 70. gr. þeirra laga
–  og skal réttilega ákvörðuð og innborguð staðgreiðsla 

tekjuskatts þeirra aðila vera fullnaðargreiðsla án þess AÐ 
FRAM ÞURFI AÐ FARA FREKARI ÁKVÖRÐUN EÐA 
ÁLAGN-ING nema um sé að ræða aðila sem jafnframt er 
skattskyldur skv. 4. tölul. 3. gr. 🡺 Þurfa því ekki að skila 
skattskýrslu
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FYRIRHUGUÐ LOK 
ÁLAGNINGAR

• Í upphafi hvers árs skal fjármálaráðherra að 
fengnum tillögum ríkisskattstjóra ákveða 
með auglýsingu hvenær álagningu skuli 
vera lokið

• Álagningu skatta má þó ekki fresta í það 
óendanlega þar sem álagningu verður að 
vera lokið eigi síðar en tíu mánuðum eftir 
lok tekjuárs, sbr. 59. gr. (10. mán = okt.)
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Álag vegna síðbúinna ...
hvað er þetta

• Telji framtalsskyldur aðili ekki fram til skatts innan tilskilins frests 
má ríkisskattstjóri bæta allt að 15% álagi við þá skattstofna sem 
hann áætlar
– Ef skattstofn er áætlaður 2.000.000 kr. nemur álag því 300.000 kr.

• Þó skal ríkisskattstjóri taka tillit til að hve miklu leyti 
innheimta gjalda hefur farið fram í staðgreiðslu
–  ríkisskattstjóri ber að setja nánari reglur um þetta atriði????

• Berist framtal, sem álagning verður byggð á, eftir lok 
framtals-frests, en áður en álagningu ríkisskattstjóra er lokið, má 
þó aðeins bæta 0,5% álagi á skattstofna fyrir hvern dag sem skil 
hafa dregist fram yfir frestinn, þó ekki hærra álagi en 10%
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Útreikningur álags

• Álag reiknast af tekjuskattsstofni. TIL 
AÐ UNNT SÉ AÐ REIKNA ÞAÐ 
VERÐUR TEKJUSKATTSSTOFNINN 
AÐ VERA JÁKVÆÐUR

• Sé tap af rekstri er því ekki unnt að gera 
skattaðila álag
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Úrskurður nr. 248/2010
Gjaldár 2009

• Fallist var á kröfu kæranda um niður 
fellingu álags vegna síðbúinna 
framtalsskila, en fyrir lá að veikindi og 
síðar andlát sérkunnáttumanns, sem 
hafði með höndum gerð og skil 
skattframtals kæranda, höfðu valdið 
þeim töfum sem urðu á framtalsskilum 
kæranda
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Álag er refsikennt viðurlag

• Álag er refsikennt viðurlag. Skv. 69. gr. stjr. má 
aðeins beita refsingu að háttsemi sé refsiverð 
skv. LÖGUM

• Áður fyrr var kveðið á um fresti vegna 
framtals-skila í lögum. Svo er ekki nú
– Hin refsikennda háttsemi er því ekki lengur lögmælt

• Vegna þessa má velta fyrir sér hvort heimildin til 
að beita álagi hafi fullnægjandi lagastoð
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Af mati umboðsmanns orkar 
það tvímælis ...

* ÁgV 24

Skattyfirvöld fallast á að 
endurskoða málið. Lítið 
sem ekkert hefur þó 
gerst
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Álagningarskoðun
• Núorðið telja flestir fram rafrænt eins og það 

er kallað. Þegar framtal hefur borist 
ríkisskatt-stjóra er gerð á því ákveðin 
grunnskoðun

• Kannað er hvort framtaldar upplýsingar séu 
réttar, tilgreindar tekjur og gjöld, eignir og 
skuldir í réttum reitum o. fl.

• Þessi grunnskoðun skiptir skattaðila verulegu 
máli. Innihaldi framtalið atriði sem 
ríkisskatt-stjóri veit að eru röng eða ekki 
sannleikanum samkvæmt og hann leiðréttir 
þau ekki ...



Framtalsárið 2018 vegna 2017

• ...taldi Karol fram 6.000.000 kr. hagnað af sölu hluta 
bréfa í Actavis

• Þar sem Karol öðlaðist skattskyldu eftir upphaf ársins 
þurfti ríkisskattstjóri að handreikna álagningu hennar

• Við það verk urðu honum á þau mistök að slá óvart inn 
hagnað að fjárhæð 600.000 kr. í stað 6.000.0000 kr.

• Myndirðu telja að ríkisskattstjóri hafi heimild til að endur 
ákvarða skatta Karol og gera henni 1.320.000 kr. skatt í 
stað 132.000 kr. skatt 

• Í dag er 2020 og takmarkast endurákvörðunarrétturinn 
því við árin 2019 og 2018. Karol er því laus allra mála
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Álagning tekjuskatts
• Þegar framtalsfrestur er liðinn skal ríkisskattstjóri 

leggja tekjuskatt á skattaðila samkvæmt framtali 
hans, sbr. 95. gr. TSL
– Muna regluna um takmarkaðan breytingarrétt skattstjóra

• Venjulega er lagt á einstaklinga í lok maí (30. 
maí) og lögaðila í lok október (30. okt.). ATH

• Senda skal hverjum skattaðila tilkynningu um 
þá skatta sem á hann hafa verið lagðir

• Jafnframt skal ríkisskattstjóri auglýsa rækilega, m.a. í 
Lögbirtingablaðinu, að álagningu sé lokið svo og 
hvar og hvenær álagningarskrá liggi frammi
– Þetta er nauðsynlegt vegna kæru skattákvörðunar 
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Ekki talið fram. Afleiðingar
• Eins og áður segir er skylt að telja fram 

og er reynt að stuðla að því með ýmsum 
hætti
– Álagi vegna síðbúinna framtalsskila, sbr. 1. mgr. 108. 

gr. TSL - Orkar þó tvímælis í dag
– Telja fram fyrir hlutaðeigandi ...
– Gera vanræksluna refsiverða, sjá 2. mgr. 109. gr. 

TSL - Lítið notað í reynd

• Gagni ekkert af þessu verður að áætla 
hlutaðeigandi  tekjuskattsstofn og leggja á 
hann samkvæmt því, sjá 2. mgr. 95. gr. TSL 
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Áætlun ríkisskattstjóra
• Ef ekki er talið fram ber ríkisskattstjóra skylda til 

að áætla tekjuskattsstofna. Skv. því á 
ríkisskatt-stjóri ekkert val. Hann verður að áætla

• Um þessa áætlun er að finna ákvæði í 2. mgr. 95. 
gr. TSL. Skv. því ber að áætla tekjur svo ríflega að 
ekki sé hætta á að þær séu ákveðnar lægri en þær 
eru í raun

• Ríkisskattstjóri hefur þó síður en svo frjálsar 
hend-ur við áætlunina. Þannig er hann bundinn af 
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga við ákvörðun sína. 
Honum ber semsé að gæta hófs



Siggi
• Árið 2020 taldi Siggi ekki fram vegna 2019. 

Samkvæmt staðgreiðsluskrá var Siggi í vinnu 
allt árið og hafði 4 millj. í tekjur 

• Eru það 10% hærri tekjur en í fyrra. Skv. lögum 
hefur ríkisskattstjóri heimild til að áætla 
tekju-skattsstofn Sigga. Við það verk skal hann 
gæta þess að tekjuskattsstofn hans sé 
örugglega ekki lægri en afla tekjur hans

• Nú liggur fyrir að ríkisskattstjóri áætlaði 10 millj. 
tekjuskattsstofn hjá Sigga. Samræmist það 
meðalhófsreglunni að þínu mati? 
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Kæra skattákvörðunar, sbr. lög 
nr. 124/2015

• ÁLAGNING tekjuskatts er stjórnvaldsákvörðun. 
Slíkar ákvarðanir eru jafnan kæranlegar

• Um kæru álagningar eru ákvæði í 1. mgr. 99. 
gr. TSL. Skv. nefndu ákvæði er kærufrestur 90 
dagar frá DAGSETNINGU auglýsingar 
ríkis-skattstjóra um lok álagningar

• Senda verður kæru innan frestsins. Í ár lauk 
álagningu 30. júní. Til að kæra innan frestsins 
verður því að póstleggja kæruna í síðasta lagi 
31. ágúst. Ath. útreikning kærufrests



* ÁgV 33



* ÁgV 34



* ÁgV 35

Afleiðingar síðbúinnar kæru
• Ef kært er eftir lok kærufrests er kæru vísað frá. 

Það þýðir að hún fær ekki efnislega úrlausn
• Þar með er ekki sagt að allar dyr séu lokaðar. 

Hugsanlega er nefnilega unnt að rita RSK og 
biðja um úrlausn á grundvelli 2. mgr. 101. gr. 
TSL. ATH. ÞETTA ER EKKI SJÁLFKRAFA 
RÉTTUR

• Ríkisskattstjóri er skyldur að úrskurða kæru 
innan tveggja mánaða frá lokum kærufrests. 
Algengt er hins vegar  að niðurstöður liggi ekki 
fyrir fyrr en í des/jan



* ÁgV 36

Áfrýjun kæruúrskurðar
• Skv. stjórnsýslulögum eru kærustigin jafnan tvö. 

Þannig hefur þessu ávallt verið farið skv. 
skattalögum

• Kæru ríkisskattstjóra má því áfrýja til 
yfirskatta-nefndar, áður ríkisskattanefndar

• Yfirskattanefnd er  æðsti úrskurðaraðili innan 
skattstjórnsýslunnar

• Niðurstöður yfirskattanefndar eru því  bindandi 
fyrir skattyfirvöld. RSK er því skylt að fara eftir 
úrskurðum hennar



Álagningarskrá
• Þegar ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu á skatt 

aðila skal hann semja og leggja fram til sýnis eigi 
síðar en 15 dögum fyrir lok kærufrests skv. 99. gr. 
álagningarskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, 
en í henni skal tilgreina þá skatta sem á hvern 
gjaldanda hafa verið lagðir samkvæmt lögum 
þessum 

• Framlagning álagningarskrár sætir jafnan gagnrýni. 
Þannig er því haldið fram að framlagningin gefi 
óviðkomandi aðilum kost á að kynna sér 
viðkvæm einkamálefni manna. Hvað finnst þér 
um það?

* ÁgV 37



Hvað segja blöðin?

* ÁgV 38



Baráttumaðurinn 
Borgar Þór Einarsson

varð á í messunni eða hvað

• B höfðaði mál og krafðist viðurkenningar á því að skattstjóra væri óheimilt, þrátt fyrir ákvæði í 1. 
mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, að leggja fram til sýnis álagningarskrá þar sem 
tilgreindir væru þeir skattar sem á hann hefðu verið lagðir samkvæmt lögum um tekjuskatt

• Með því fengi almenningur aðgang að upplýsingum, sem af mætti ráða hvaða tekjur hann hafi haft 
á viðkomandi skattári. Taldi B að með þessu væri vegið að friðhelgi einkalífs hans og að 
ákvæðið færi meðal annars í bága við 1. mgr., sbr. 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar

• Í dómi Hæstaréttar kemur fram að í álagningarskrám eftir fyrirmælum 1. mgr. 98. gr. laga nr. 
90/2003, væri ekki aðeins að finna upplýsingar um fjárhæð einstakra tegunda skatta, sem lagðir 
væru á hvern gjaldanda á grundvelli þeirra laga, heldur jafnframt um fjárhæð skatta og gjalda 
samkvæmt öðrum lögum, þar á meðal útsvar, sem lagt væri á eftir ákvæðum IV. kafla laga nr. 
4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Af álagningu síðastnefnda skattsins yrði framar öðru ráðið 
hverjar tekjur gjaldanda hafi verið á skattári

• Þótt krafa B yrði tekin til greina yrði ekki með því girt fyrir að ríkisskattstjóri legði eftir sem áður fram 
álagningarskrá, þar sem aðeins yrði sleppt upplýsingum um skatta, sem lagðir yrði á B samkvæmt 
lögum nr. 90/2003. Með því hefði almenningur eftir sem áður aðgang að þeim upplýsingum, sem B 
leitaðist við að koma í veg fyrir með máli þessu

• Taldi Hæstiréttur því að dómkrafa B fæli eingöngu í sér að leitað væri álits dómstóla um 
lögfræði-legt efni, sem veitti ekki úrlausn um réttindi hans, sem málsókninni væri ætlað að tryggja, 
sbr. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Af slíkri úrlausn hefði B ekki lögvarða 
hagsm-uni og væri því óhjákvæmilegt að vísa málinu af sjálfsdáðum frá héraðsdómi

* ÁgV 39



* ÁgV 40



* ÁgV 41



Já og nei menn

* ÁgV 42



* ÁgV 43
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Ég vil opið þjóðfélag
Allt upp á borðið er mín kenning

bæði skattúrskurðir og skatta/opinber gjöld

* ÁgV 45

Mismunandi er eftir ríkjum hversu auðvelt er að komast að því hvað 
menn greiða í skatta. Í Svíþjóð er þessu fyrirkomið eins og hér. Í 
Noregi er álagningarskráin hins vegar algerlega opin. Það eina sem 
þú þarft að vita er nafnnúmer hlutaðeigandi aðila
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Danir eru líka að byrja að opna sig ... 
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Gagnsæi stuðlar að umræðu, 
umræða veldur spurningum og 
spurningar krefjast svara ...
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Þetta var árið 2015
Árið 2016 lýtur dæmið hins vegar út svona:
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Skattskrá ≠ álagningarskrá
„yesterdays news“

• Þegar álagningu skatta og kærumeðferð, sbr. 99. gr., er 
lokið skal ríkisskattstjóri semja og leggja fram skattskrá 
fyrir hvert sveitarfélag en í henni skal tilgreina álagðan 
tekjuskatt hvers gjaldanda og aðra skatta eftir ákvörðun 
ríkisskattstjóra

• Skattskrá skal liggja frammi til sýnis í tvær vikur á 
hent-ugum stað í hverju sveitarfélagi. Ríkisskattstjóri 
auglýsir í tæka tíð hvar skattskrá liggur frammi

• Heimil er opinber birting á þeim upplýsingum um álagða 
skatta, sem fram koma í skattskrá, svo og útgáfa þeirra 
upplýsinga í heild eða að hluta
– Áhugi almennings á slíkum uppl. er þó almennt minni en á 

uppl. álagningarskrár – Af hverju skyldi það stafa?
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Innheimtumenn
 opinberra gjalda, sbr. 111. gr. TSL

• Opinber gjöld (tekjuskattur, útsvar og 
tryggingagjald)  renna í ríkissjóð og annast 
sérstakir innheimtumenn um innheimtu þeirra

• Innheimtumenn ríkissjóðs eru ríkisskattstjóri í 
umdæmi sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu en 
sýslumenn í öðrum umdæmum 
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* ÁgV 58

Greiðsla skatta
Fyrirmæli um þetta finnur þú í 112. – 116. gr. TSL

• Upphaflega voru skattar eftirágreiddir. Eftir því sem 
ríkið varð þurftarfrekara var þó smám saman farið að 
heimila fyrirframgreiðslu upp í væntanlega álagða 
skatta 

• Skv. því skyldi greiða ákveðið hlutfall af sköttum 
síðasta árs með fimm jöfnum greiðslum frá og með 
febr. til og með júní

• Það sem eftir var af sköttum ársins var svo greitt 
þegar álagningin lág fyrir með fimm jöfnum 
greiðsl-um frá og með ágúst til með des.
– Jan og júlí voru semsé gjaldfrjálsir mánuðir



Fyrirframgreiðsla álagðra skatta

• Almennt um fjölda gjalddaga og gjalddaga
– Tekjuskattur AF ÖÐRUM TEKJUM EN LAUNATEKJUM hvers 

gjaldanda, skal greiddur á tíu gjalddögum á ári hverju. Eru 
gjalddagar fyrsti dagur hvers mánaðar nema í janúar og í þeim 
mánuði sem álagningu lýkur (júlí eða okt.) samkvæmt ákvörðun 
fjármálaráðherra

• FYRIRFRAMGREIÐSLA
– Þar til álagning liggur fyrir skal gjaldanda, gert að greiða á hverjum 

gjalddaga ákveðinn hundraðshluta skatta er honum bar að greiða 
næstliðið ár

– Skal þessi hundraðshluti ákveðinn með reglugerð fyrir hvert ár og skal 
við ákvörðun hans hafa hliðsjón af tekjubreytingum sem orðið hafa svo 
og almennu efnahagsástandi

– Hjá þeim sem inna af hendi staðgreiðslu skal hundraðshlutinn þó 
reikn-ast af mismun álagningar opinberra gjalda og staðgreiðslu

* ÁgV 59

Af hverju? Jú, laun eru 
staðgreiðsluskyld



Lækkun og takmörkun 
fyrirframgreiðslu

• Hafi aðrar tekjur gjaldanda en launatekjur á liðnu 
ári (gjaldárið)  verið mun lægri en á næsta ári þar 
áður (tekjuárið) eða ástæður hans hafa með öðrum 
hætti breyst mjög má lækka mánaðarlega 
fyrirfram-greiðslu samkvæmt nánari ákvörðun í 
reglugerð

• Á sama hátt má kveða á um að fyrirframgreiðsla, 
sem ekki nær tilteknu lágmarki, skuli ekki innheimt. 
Jafnframt er heimilt að takmarka 
fyrirframgreiðslu-skyldu við þá sem ekki ber að inna 
af hendi stað-greiðslu samkvæmt lögum um 
staðgreiðslu opin-berra gjalda (allir aðrir en 
launþegar) * ÁgV 60



Uppgjör álagðra skatta
Eftirágreiðslan

• ÁLAGÐA SKATTA, að frádregnu því sem greiða ber fyrir 
álagningu auk mismunar sem fram kemur á álagningu 
tekjuskatts og staðgreiðslu launamanns AÐ FRÁDREGINNI 
staðgreiðslu samkvæmt lögum um staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur skal greiða með 
– SEM NÆST JÖFNUM GREIÐSLUM á þeim 

gjald-dögum sem eftir eru á árinu þegar álagning fer 
fram

• Vangreiðsla að hluta á álögðum skatti veldur því að álagðir 
skattar gjaldandans falla í eindaga 30 dögum eftir 
gjalddag-ann, þó ekki fyrr en mánuði eftir að álagningu er 
lokið

• Skuldi maður fyrirframgreiðsluna fellur hún semsé í 
gjald-daga eftir atvikum 31. júlí eða 31. ágúst á 
álagningarárinu
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Endurákvörðun skatta
• Hér að framan höfum við einbeitt okkur að reglulegri 

álagningu, fyrirfram- og eftirágreiðslu skatta
• Auk hennar getur aðili lent í því að skattar hans séu 

ENDURÁKVARÐAÐIR með heimild í  96. gr. TSL
• Verði hann fyrir því fellur viðbótarfjárhæðin í gjalddaga 

10 dögum eftir að gjaldanda var tilkynnt um hækkunina. 
Eindagi er svo 30 dögum síðar

• Skv. því hefur aðili að lágmarki 30 daga til að greiða 
skattskuldina og geri hann það ekki fara dráttarvextir að 
falla
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Nánar um endurákvörðun 
tekjuskattsins

• Í dag liggur fyrir að ríkisskattstjóri muni hækka 
launatekjur A vegna óheimilla úttekta úr einka- 
hlutafélagi hans árið 2014. um 1.000.000 kr. að 
viðbættum 250.000 kr. vegna álags

• Aukaskatturinn er því 0,xxxx sinnum  1.250.000 
kr. Hvaða skatthlutfall á ég að nota við 
útreikn-ing á aukaskattinum og frá og með 
hvaða degi reiknast dráttarvextir komi til 
vangreiðslu á skatt skuldinni

* ÁgV 63



... hvernig horfir þetta við í 
vskinum

• Við endurskoðun á skattskilum 
einkahluta-félags A kom í ljós að hann 
hafði offært innskatt að fjárhæð 1.000.000 
kr. vegna tímabilsins sept.-okt. 2014
– Innskattaði (óvart) kaupverð fólksbifreiðar

• Hvaða afleiðingu hefur þetta fyrir skattskil 
einkahlutafélagsins með tilliti til álags og 
dráttarvaxta af hinni offærðu greiðslu?
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Skyldur launagreiðanda
Hámark afdráttar. Sjá 115. gr. TSL

• Allir þeir, er hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun fyrir starfa, eru skyldir 
AÐ KRÖFU INNHEIMTUMANNS að halda eftir af kaupi launþega til 
lúkningar gjöldum þeirra aðila sem launþegar bera sjálfskuldarábyrgð á og 
innheimta ber samkvæmt ákvæðum 112. gr.

• Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af 
heildarlaunagreiðslu (ekki nettólaunagreiðslu) hverju sinni til greiðslu á 
gjöldum samkvæmt lögum þessum og gjöldum skv. IV. kafla laga um 
tekjustofna sveitarfélaga. Í reglugerð skulu sett nánari ákvæði um 
framkvæmd þessarar greinar

• Hafi launagreiðandi vanrækt að halda eftir af launum ber hann 
sjálfskuldarábyrgð á greiðslu þess fjár

• Krafa vegna fjár, sem launagreiðandi hefur haldið eftir eða bar að halda 
eftir samkvæmt þessari grein, nýtur aðfararréttar hjá launagreiðanda

• Launagreiðandi, sem eigi hefur skilað á réttum degi fé er hann hefur haldið 
eftir eða bar að halda eftir af launum, skal greiða dráttarvexti frá þeim degi 
sem skila átti fénu til innheimtumanns
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Dráttarvextir
Muna gjalddaga og eindaga

Sé ekki greitt á eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga

• Sé skattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga 
skal greiða ríkissjóði dráttarvexti af því sem gjaldfallið er
– Fyrstu fyrirframgreiðslu það er vegna 1. febr. ber að inna af 

hendi fyrir febrúarlok. Greiðir þú hins vegar 1. mars reiknast 
dráttarvextir frá 1. febr. til 28. febr.

• Með gjalddaga í þessu sambandi er átt við reglulega 
gjalddaga fyrirfram og eftirágreiddra skatta
– Allsherjar gjaldfelling vegna vangreiðslu á hluta af einstökum 

fyrirfram- eða eftirágreiðslum hefur því ekki áhrif á dráttarvaxta-
útreikninginn

• Dráttarvextir skulu vera þeir sömu og Seðlabanki Íslands 
ákveður skv. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu
* ÁgV 66



Innheimtu-úrræði - skoðið:
https://www.rsk.is/innheimta

• Heimilt er að gera aðför hjá skuldara vegna 
vangreiddra skatta

• Á grundvelli aðfarar er svo unnt að bjóða upp 
eign þá sem aðför er gerð í eða ef aðförin er 
árangurslaus ....

• Krefjast gjaldþrota á búi hlutaðeigandi manns
• Tilfellum þessa hefur þó fækkað þegar menn 

eiga í hlut
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Ofgreiðsla skatta
• Þótt algengara sé að menn skuldi skatta hendir 

stundum að þeir ofgreiði þá. Liggi það fyrir ber að 
– endurgreiða það sem ofgreitt var ásamt vöxtum fyrir það 

tímabil sem féð var í vörslu ríkissjóðs
– Sama gildir þegar í ljós kemur við endurákvörðun á 

tekju-skatti manna að um ofgreiðslu hafi verið að ræða að 
öðru leyti en því að vextir reiknast aldrei fyrr en frá 1. júlí 
á álagningarári

– Vextir skulu vera jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands 
ákveður og birtir á hverjum tíma skv. 1. mgr. laga nr. 38/ 
2001 um vexti og verðtryggingu. Hlutaðeigandi á semsé 
ekki rétt á dráttarvöxtum - almennt
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Nema ...
hið opinbera á ekki að græða á drætti 

málsins 
• ... kæra sé til meðferðar hjá yfirskattanefnd og nefndin 

leggur ekki úrskurð á kæru innan lögboðins frests skv. 
1. og 2. mgr. 32/1992 um yfirskattanefnd 
– en þá skal greiða skattaðila DRÁTTARVEXTI af fjárhæð sem 

yfirskattanefnd úrskurðar að skuli endurgreiða, eða dæmd er 
síðar, frá þeim tíma þegar frestur nefndarinnar til að kveða 
upp úrskurð leið

• Jafnframt má ætíð krefjast dráttarvaxta frá þeim tíma er dómsmál 
telst höfðað til endurgreiðslu skatta samkvæmt lögum þessum

• Eða endurgreiðslan heyri undir Lög um greiðslu oftekinna skatta, sjá 
nánar 2. gr. laga nr. 29/1995
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Lög um greiðslu oftekinna skatta
nr. 29/1995. Sjá 2. gr. laganna 

• Við endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda skal greiða gjaldanda 
VEXTI, sem skulu vera þeir sömu og Seðlabanki Íslands ákveður og 
birtir skv. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu, af 
því fé sem oftekið var frá þeim tíma sem greiðslan átti sér stað og 
þar til endurgreiðsla fer fram

•  ÞRÁTT FYRIR ÁKVÆÐI 1. MGR. SKAL GREIÐA DRÁTTARVEXTI 
SKV. 1. MGR. 6. LAGA NR. 38/2001 FRÁ ÞEIM TÍMA ER 
GJALD-ANDI SANNANLEGA LAGÐI FRAM KRÖFU UM 
ENDURGREIÐSLU OFGREIDDRA SKATTA EÐA GJALDA

• Almennir vextir skulu þó ekki greiddir ef endurgreiðsla fer fram innan 
30 daga frá því að fé var oftekið. Það sama gildir þegar dráttarvextir 
eiga í hlut  ef endurgreiðsla fer fram innan 30 daga frá því að krafa um 
endurgreiðslu var gerð

•  Ákvæði þessarar greinar gilda ekki þar sem lög mæla fyrir á annan veg
– Hvað þýðir þetta?
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Fyrning skattskulda
Sjá lög nr. 150/2007

• Skattskuldir fyrnast á 4 árum og reiknast 
fresturinn frá gjaldaga

• Fyrningar tíminn rofnar þó ef aðili greiðir inn á 
skuld. Gerist það byrjar nýr tími að líða

• Í því sambandi skiptir ekki máli hvort 
greiðslan er sjálfvirk eða sjálfviljug

• Sama gildir ef aðför er gerð í eignum skuldara 
til tryggingar vangreiddum sköttum
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2. mgr. 113. gr. TSL
Lex albert og org

• Það skal vera stefna við innheimtu á 
tekjuskatti …1) samkvæmt lögum 
þessum að allir gjaldendur, sem eins 
stendur á um við innheimtu, vanskil og 
nauðungaraðgerðir, skuli hljóta sams 
konar meðferð
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Tímamótaárið 1987
• Á tímabilinu frá 1921 til 1987 var tekju- og 

eignar-skattur svo og útsvar eftirágreitt
• Þar með er ekki sagt að stjórnvöld hafi ekki viljað 

gera breytingu þar á. Tillögurnar náðu einfaldlega 
aldrei fram að ganga

• Árið 1987 varð breyting á þessu. Haustið 1987 
voru semsé samþykkt lög um staðgreiðslu 
opin-berra gjalda og tryggingagjalds

• Lögin tóku gildi 1. jan. 1988 og var því ekki lagt á 
menn 1988 vegna ársins 1987 sem þess vegna 
hefur verið kallað SKATTLAUSA ÁRIÐ
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Skattlausa árið
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Staðgreiðsla skatta
• Um staðgreiðslu skatta er fjallað í:
🡺 lögum nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinberra 

gjalda – Tekjur skv. A-lið 7. gr. TSL
• Skv. þeim ber að staðgreiða opinber gjöld, það er 

tekjuskatt og tryggingagjald svo og 
sveitar-sjóðsgjöld, það er útsvar af launum …

🡺 lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu fjármagns 
tekna

• Skv. þeim ber að staðgreiða tekjuskatt af arði 
og vöxtum. Aðrar fjármagnstekjur sæta því ekki 
staðgreiðsluskyldu



Hvað er staðgreiðsla?
• Staðgreiðsla er BRÁÐABIRGÐA greiðsla tekjuskatts 

og tryggingagjalds svo og útsvars
•  Fullnusta á henni felur því ekki í sér endanlega 

skatt-greiðslu nema það sé gagngert tekið fram í 
lögum, sbr. 4. mgr. 9. gr. STG:
– ALMENNT VERÐUR ÞVÍ AÐ TELJA FRAM HVAÐ SEM RAULAR OG 

TAUTAR
– Innheimtuhlutfall í staðgreiðslu hjá þeim launamönnum sem skattskyldir 

eru skv. 6., 7. og 8. tölul. 3. gr. laga um tekjuskatt skal vera 
tekjuskatts-hlutfall eins og það er ákvarðað í 70. gr. þeirra laga og skal 
réttilega ákvörðuð og innborguð staðgreiðsla tekjuskatts þeirra aðila 
vera fullnaðargreiðsla án þess að fram þurfi að fara frekari ákvörðun eða 
álagning nema um sé að ræða aðila sem jafnframt er skattskyldur skv. 4. 
tölul. 3. gr.  það er stundar atvinnurekstur á fastri starfsstöð
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Sjá

Hvað með tekjur skv. 2., 3. og 5. tölul. 3. gr. TSL
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Hverjir eru staðgreiðsluskyldir
Ath. starfsmannaleigurnar

• Allir þeir sem inna af hendi laun og skyldar 
tekjur, sbr. A-lið 7. gr. TSL eru staðgreiðsluskyldir 
skv. lögum nr. 45/1987, sbr. 2. gr. STG.  Hér til 
teljast allt í senn
1. Innlendir aðilar (menn og lögaðilar) sem inna af 

hendi laun og skyldar tekjur
• Atvinnurekendur, opinberir aðilar svo sem 

Trygginga-stofnun, tryggingafélög, lífeyrissjóðir, 
stéttarfélög o. fl.

2. Erlendir aðilar sem stunda atvinnurekstur á fastri 
starfsstöð og inna af hendi laun og skyldar tekjur



Orðanotkun
launagreiðandi og launamaður

• Launagreiðandi nefnist sá sem innir af 
hendi staðgreiðsluskyldar launatekjur

• Viðtakandinn kallast hins vegar launamaður
• Í samræmi við þetta heitir greiðslan, sem 

staðgreiðslan reiknast af,  laun (aflatekjur) 
og gildir einu þótt um sé ræða allt í senn: 
laun, lífeyri, tryggingabætur, styrki, 
vátrygg-ingafé o. fl.
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Launagreiðandi
ath. starfsmannaleigurnar. Impregilo-vandamálið

• Launagreiðandi samkvæmt lögum þessum telst hver sá aðili sem innir af hendi 
eða reiknar greiðslur sem teljast laun í skilningi laga um STG

• Ef milligöngumaður annast launagreiðslur skal hann gegna skyldum 
launagreiðanda varðandi skil og greiðslur samkvæmt lögum þessum. Sama 
gildir um umboðsmann aðila sem um ræðir í 2. mgr. 2. tölul. 70. gr. laga nr. 
90/2003 um tekjuskatt

• Vinnuveitandi starfsmanna, sem ráðnir eru til starfa á grundvelli samnings 
um útleigu á vinnuafli, telst launagreiðandi þeirra samkvæmt lögum 
þessum hafi starfsmannaleigan ekki skattalegt heimilisfesti hér á landi

• Starfsmannaleiga, sem hefur staðfestu í öðru ríki innan Evrópska 
efnahags-svæðisins, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum telst þó launagreiðandi 
nema um annað hafi verið samið við notendafyrirtæki

• Notendafyrirtæki ber ábyrgð, sem launagreiðandi, hafi starfsmannaleiga 
ekki staðið réttilega skil á staðgreiðslu

• Fjármálaráðherra er heimilt að binda staðgreiðslu starfsmannaleigu nánari 
skilyrðum
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Launamaður telst hver sá
1. Maður er fær endurgjald fyrir starfa sem hann innir af hendi á ábyrgð 

launagreiðanda. Enn fremur sá sem nýtur eftirlauna eða lífeyris
2. Maður sem skal reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin 

atvinnu-rekstur eða sjálfstæða starfsemi. Enn fremur maki hans eða 
barn inni þau af hendi starf fyrir hann við atvinnureksturinn eða 
starfsemina

– Sama á við um mann, maka hans eða barn sem skal reikna sér endurgjald vegna 
atvinnurekstrar eða starfsemi sem rekin er í sameign með öðrum eða á vegum þeirra 
aðila sem um ræðir í 2. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt

3. Maður sem fær greiddar tryggingabætur, styrki og hvers konar 
skaða-bætur og vátryggingabætur

4.  Maður sem nýtur greiðslna samkvæmt höfundarétti (afnot og leiga)
5.  Maður sem nýtur verðlauna eða heiðurslauna eða hlýtur skattskyldan 

vinning í happdrætti, veðmáli eða keppni (pókerspil)
6. Aðili sem ber takmarkaða skattskyldu hér á landi og nýtur tekna sem 

um getur í 2., 3., 6., 7. og 8. tölul. 3. gr. TSL
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LAUN í skilningi laga um 
staðgreiðslu teljast

1. Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án 
tillits til viðmiðunar, sem innt er af hendi fyrir annan aðila
✔ Hér með teljast til dæmis hvers konar biðlaun, starfslaun, 

nefndar-laun, stjórnarlaun, eftirlaun og lífeyrir, fatnaður, fæði, 
húsnæði, risnufé, verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, dagpeningar, 
flutnings-peningar og aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, 
fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem sýnilega eru 
gefnar sem kaupauki

✔ Hvorki skiptir máli hver tekur við greiðslu né í hvaða gjaldmiðli goldið 
er, hvort sem það er í reiðufé, fríðu, hlunnindum eða vinnuskiptum

2.  Endurgjald manns, maka hans og barns vegna vinnu við eigin 
atvinnurekstur, sjálfstæða starfsemi eða hjá lögaðila skv. 2. mgr. 
1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt
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... og skyldar tekjur
3. Tryggingabætur og styrkir. Skaðabætur og vátryggingafé vegna 

sjúk-dóms, slysa, atvinnutaps eða launamissis og hvers konar aðrar 
skaða-bætur og vátryggingabætur, sbr. þó 2. tölul. 28. gr. laga nr. 
90/2003 um tekjuskatt

4. Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar hugverk, bókmenntir 
og listir eða listaverk, hvort sem um er að ræða afnot eða sölu

5. Verðlaun og heiðurslaun, skattskyldir vinningar í happdrætti, veðmáli 
eða keppni

6. Greiðslur til aðila sem bera takmarkaða skattskyldu hér á landi og getið 
er um í 2., 3., 6., 7. og 8. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

7.  Hvers konar greiðslur skv. 1.–6. tölul. þessarar greinar sem inntar eru 
af hendi að gengnum úrskurði stjórnvalda, dómi, dómsátt eða öðru 
samkomulagi eftir að raunverulegu launatímabili lýkur
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Af hverju reiknast staðgreiðsla
• Reikna ber staðgreiðslu af launum eins 

og þau eru skilgreind hér að framan
– Ath. heimilt er að undanskilja ákveðnar 

greiðslur staðgreiðsluskyldu. Um þessar 
greiðslur nánar, sjá reglugerð nr. 591/1987

• Launagreiðandi ber ábyrgð á afdrætti 
staðgreiðslu opinberra gjalda af launum 
launamanns

•  Skv. því er hann skyldur að halda henni 
eftir við afgreiðslu launa og skila svo í 
ríkissjóð innan ákveðins tíma
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Framkvæmd staðgreiðslu

• Launagreiðanda ber að halda eftir 36,94%, 
eða 46,24% af útborgðum launum til 
fullnustu staðgreiðslu nema launamaður 
afhendi honum SKATTKORT sitt til 
sönn-unar því að hann eigi rétt á 
persónuafslætti og fjárhæð hans

• Skattkort geta verið af ýmsum gerðum
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Aðalskattkort og aukaskattkort
Ath. breytt fyrirkomulag

• Aðalskattkort er gefið út á grundvelli 11. gr. STG og 
er það yfirleitt í vörslu aðallaunagreiðanda manns

• Vinni maður hjá mörgum aðilum og nýti ekki allan 
persónuafslátt sinn hjá einum þeirra getur hann 
fengið útgefið aukaskattkort, sbr. 2. mgr. 12. gr. 
STG til að nýta hjá öðrun

• Sama gildir ef maki eða sambúðaraðili aðila nýtir 
ekki allan persónuafslátt sinn. Sé annar makinn 
heimavinnand er hinum makanum hins vegar 
heim-ilt að nota skattkort þess. Þegar svo stendur á 
er því ekki nauðsynlegt að gefa út sérstakt 
aukaskatt-kort

 



Skattkort með uppsöfnuðum ...

• Ef launamaður hefur eigi nýtt meira en 50% af 
persónuafslætti sínum þegar komið er fram yfir 
mitt staðgreiðsluár eða flutt hann yfir til maka, 
sbr. 1. mgr. 13. gr. STG
– er honum heimilt að sækja um útgáfu skattkorts sem 

hefur uppsafnaðan persónuafslátt frá ársbyrjun 
staðgreiðsluárs til næsta mánaðar á undan útgáfudegi

– Algengast er að á þetta reyni þegar námsmenn eiga í 
hlut

•  Ríkisskattstjóri annast útgáfu skattkorts með 
uppsöfnuðum persónuafslætti

* ÁgV 89



Skattkort lögð af
• Í samræmi við breytingar á lögum nr. 45/1987, 

um staðgreiðslu opinberra gjalda, voru skattkort 
lögð af frá og með árinu 2016

• Þótt notkun skattkorta hafi verið hætt þá kallar 
það ekki á neinar breytingar fyrir launamenn 
nema einhverjar breytingar komi til t.d. ef hefja 
á störf á nýjum vinnustað eða breyta nýtingu 
persónuafsláttar með einhverjum hætti

• Nánari upplýsingar þar um er að finna á 
heimasíðu RSK
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AFDRÁTTUR 
STAÐGREIÐSLU

• Afdráttur opinberra gjalda af launum – MEGINREGLA
– skal fara fram þegar laun eru borguð út eða færð launamanni til 

tekna vegna ákveðins greiðslutímabils
• Þegar laun eða hluti launa, svo sem greiðslur fyrir 

yfir-vinnu, ákvæðisvinnu, aflahlut og aflaverðlaun, koma 
ekki til uppgjörs fyrr en að loknu því greiðslutímabili sem 
krafa til þessara launa myndast að fullu eða hluta 
– skulu þau talin til launa þess greiðslutímabils, enda fari uppgjör 

þeirra fram innan 14 daga frá lokum þess
• Fari uppgjörið fram síðar teljast greiðslur þessar til þess 

greiðslutímabils er uppgjörið fer fram í og miðast afdráttur 
þá við það tímabil 
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UM LAUNATÍMABIL

• Greiðslutímabil launa til launamanns ákvarðast með 
hliðsjón af ákvæðum kjarasamninga þar um. Ekkert 
launatímabil skal þó teljast lengra en einn mánuður

• Greiðslutímabil reiknaðs endurgjalds til launamanns, 
telst hver einstakur almanaksmánuður staðgreiðslu-
ársins, nema skattaðili hafi rétt á að vera í ársskilum
– ríkisskattstjóri getur heimilað aðilum, sem reikna sér, maka 

sínum og börnum endurgjald að GERA SKIL EINU SINNI Á 
ÁRI enda séu reiknuð laun undir tilteknu lágmarki samkv-
æmt sérstökum reglum er ríkisskattstjóri setur
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Gjalddagar staðgreiðslu
• Á hverju staðgreiðsluári eru 12 gjalddagar. Hvert 

staðgreiðslutímabil er því einn almanaks mánuður
• Gjalddagi staðgreiðslu er fimmtándi dagur næsta 

mánaðar eftir umliðinn staðgreiðslu mán.
– Staðgreiðslu fyrir jan ber því að skila 15. febr. o. s. frv.

• Sé staðgreiðsla ekki greidd á gjalddaga bætist 
1% álag  álag við við gjaldstofninn hvern dag 
sem greiðslan dregst þó aldrei hærra álag en 
10%

• Dráttarvextir reiknast svo frá 10. degi frá 
gjald-daga
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Ársskil staðgreiðslu
• Þeir sem stunda atvinnurekstur eru skyldir að 

reikna sér endurgjald. Þetta endurgjald er 
staðgreiðsluskylt

• Ef umfang atvinnurekstrarins er óverulegt er 
þó ekki nauðsynlegt að vera í mánaðarskilum

• Nái reiknað endurgjald manns t.d. ekki 
450.000 kr. er nóg að skila staðgreiðslu einu 
sinni á ári það er 15. jan. ár hvert
– Ath. þessi fjárhæð er óbreytt frá fyrra ári

• Tekjuskattur af launum við álagningu er því 
fullnaðar skil á staðgreiðslu hans



Endurgreiðsla staðgreiðslu
• Heimilt er ríkisskattstjóra að taka til greina skriflega umsókn launamanns 

um endurgreiðslu, að hluta eða öllu leyti, á staðgreiðslu hans ef veikindi, 
slys, mannslát eða starfsbreyting vegna þessa eða aldurs hans munu 
skerða tekjur hans verulega á þeim hluta staðgreiðsluársins sem eftir er, 
– á þann veg að staðgreiðsla hans í heild á staðgreiðsluárinu muni leiða til a.m.k. 20% 

hærri staðgreiðslu en væntanlega álagðir skattar og gjöld vegna tekjuársins munu 
nema

• Enn fremur er ríkisskattstjóra heimilt að taka til greina umsókn launamanns um 
endur-greiðslu, að hluta eða öllu leyti, á staðgreiðslu hans á staðgreiðsluárinu ef hann 
hefur eða mun stunda nám í a.m.k. fjóra mánuði á staðgreiðsluárinu og staðgreiðsla hans 
í heild á staðgreiðsluárinu muni leiða til a.m.k. 20% hærri staðgreiðslu en væntanlega 
álagðir skattar og gjöld vegna tekjuársins munu nema

• Á umsókn, sem sett er fram á sérstöku eyðublaði og ríkisskattstjóri lætur gera, skal koma 
fram rökstuðningur fyrir kröfum samkvæmt þessari grein. Umsókn skulu fylgja 
fullnægj-andi gögn til stuðnings kröfunni. Ríkisskattstjóri skal úrskurða um umsókn 
launamanns og er sá úrskurður endanleg ákvörðun í málinu

• Við endurgreiðslu skal bæta álagi sem skal vera 0,2% af endurgreiðslufjárhæð fyrir hvern 
byrjaðan mánuð frá því staðgreiðsla var innt af hendi og þar til endurgreiðsla fer fram

* ÁgV 95



Eindagi staðgreiðslu
• Gjalddagi greiðslu 1. hvers mánaðar og 

eindagi 14 dögum síðar. Hafi launa 
greiðandi eigi greitt á eindaga skal hann 
sæta álagi skv. 28. gr. STG

• Álag nemur 1% af fjárhæð staðgreiðslu 
fyrir hvern dag sem greiðsla dregst um 
að hámarki 10%

• Frá og með 26 degi staðgreiðslu 
mánaðarins byrja svo dráttarvextir að 
falla
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NIÐURFELLING ÁLAGS
Sjá 6. mgr. 28. gr. STG

• Fella má niður álag vegna síðbúinna greiðslu staðgreiðslu 
ef launagreiðandi færir gildar ástæður sér til afsökunar 
og metur ríkisskattstjóri það í hverju einstöku tilviki hvað 
telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi

• Ath. merkingu orðanna: færir sér „... gildar ástæður sér til 
afsökunar ...“ Hvað skyldi það nú merkja? Skoðum 
eftirfarandi dæmi:

• Sl. sumar vann Sigga sem afleysingagjaldkeri hjá 
fyrir-tækinu A. Af reynslu veit hún að Tollstjóri er opinn frá 9 
til 17. Hinn 1. júlí sl. tók Tollstjóri upp sumartíma. Skv. 
honum er opið frá kl. 8 til 16 á sumrin
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Sigga og Tollurinn

• Nú er Sigga að fara að skila staðgreiðslunni fyrir x mánuð. 
Skilin bera upp á föstudaginn 15. x mánaðar og er kl. 16:30

• Vegna breytinga á opnunartíma embættis Tollstjóra kemur 
Sigga að lokuðum dyrum sem þýðir að staðgreiðslan er ekki 
greidd fyrr en á mándeginum

• Fyrir vikið verður að greiða 3% álag af staðgreiðslunni og þar 
sem hún er 30 millj. verður álagið 900.000 kr.

• Vinnuveitandi Siggu er náttúrlega allt annað en ánægður með 
vinnubrögð hennar  og fer fram á niðurfellingu álagsins

• Telurðu að hann hafi árangur sem erfiði? Myndi einhverju 
breyta um niðurstöðuna ef Sigga hefði lent í árekstri á leiðinni 
til Tollstjóra með staðgreiðsluna?
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Lög nr. 94/1996
• Staðgreiðsla af fjármagnstekjum tekur til vaxta og 

arðs og er hún  bráðabirðagreiðsla tekjuskatts 
nema á annan veg sé mælt í lögum

• Skattskyldir aðilar eru allir þeir sem inna af hendi 
ofangreindar tekjur. Hlutafélag sem greiðir arð ber 
því að halda eftir 22% fjármagnstekjuskatti

• Í því sambandi skiptir engu þótt arðurinn teljist ekki 
til tekna hjá greiðanda heldur móttakanda

• Ath. að skilskylda er í einstökum tilfellum víðtækari 
en tekjuskattskyldan, sjá annars vegar 4. gr. og 
hins vegar 71. gr. TSL, sbr. 4. mgr. greinarinnar



4. mgr. 71. gr.TSL

• Lögaðilar þeir, er undanþegnir eru skattskyldu skv. 1., 2., 4., 5., 6. og 7. tölul. 4. 
gr., skulu þrátt fyrir það greiða tekjuskatt af fjármagnstekjum, sbr. 3., 4. og 5. 
tölul. C-liðar 7. gr., svo og skv. 8. tölul. sama stafliðar 7. gr., að því er varðar 
söluhagnað af hlutabréfum. Skal hann vera 20% af þeim stofni 

• Afdráttur skatts og innborgun hans samkvæmt lögum um staðgreiðslu skatts á 
fjármagnstekjur skal vera fullnaðargreiðsla og koma í stað álagningar 
samkvæmt lögum þessum

• Þó skulu þeir aðilar, er þessi málsgrein tekur til og sjálfir annast um innheimtu 
vaxta í eigin lánaumsýslu eða fá vaxtatekjur sem ekki er dregin af staðgreiðsla, 
skila greinargerð um vaxtatekjur til skattyfirvalda og standa skil á 20% 
tekjuskatti af slíkum vöxtum að tekjuári loknu

• Þeir aðilar, sem þessi málsgrein tekur til og hafa aðrar fjármagnstekjur, skulu 
sömuleiðis standa skil á 20% tekjuskatti af slíkum tekjum að tekjuári loknu. Við 
ákvörðun á stofnverði eigna sem félög, sbr. 4. tölul. 4. gr., eignast við gjöf skal 
við sölu miðað við að stofnverðið sé markaðsverð á yfirtökudegi félagsins á 
eigninni
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Hvaða lögaðilar eru þetta? Ríki, sveitarfélög ...



Hvaða tekjur eru þetta?

3. Vextir, verðbætur, afföll og 
gengishagnaður, sbr. 8. gr.

4. Arður af hlutum og hlutabréfum í 
félögum, sbr. 11. gr.

5. Fé sem félög þau sem um ræðir í 2. 
tölul. 1. mgr. 2. gr. færa félagsaðilum 
sínum til séreignar í stofnsjóði vegna 
viðskipta þeirra
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Greiðslutímabil staðgreiðslu
vaxta og arðs

Greiðslutímabil skatts samkvæmt lögum nr. 
94/1996 skal vera þrír mánuðir, þ.e. 
janúar–mars, apríl–júní, júlí–september og 
október–desember
Gjalddagar eru 20. apríl, 20. júlí, 20. okt. og 
20. jan. og er eindagi 15 dögum síðar, ÞAÐ 
ER 4. DAG HLUTAÐEIGANDI MÁNAÐAR
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Endurskoðun skattstjórnsýslunar

• Embætti skattrannsóknarstjóra. Er þörf á því? 
Sumir telja eðlilegt að verkefni hans heyri undir

•  EFNAHAGSBROTADEILD 
RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA

• Frá 1921 til 1962 voru skattar lagðir á af 
skatta-nefndum. Ein skattanefnd var í hverjum 
hreppi, upphaflega ca 300 álagningaraðilar 

• Skattanefndirnar voru lagðar af árið 1962 og 
landinu skipt í nýju skattumdæmi. 
9-Litlirskatt-stjórar. Í janúar 2010 voru þessi 
skattumdæmi sameinuð undir embætti 
RÍKISSKATTSTJÓRA



* ÁgV 104

Stjórnskipulag skattamála

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ríkisskattstjóri
allt landið

Fjármálar
æðsti yfirm

Skattrann
allt landið

Yfirskattanefn
d

allt landið

Alþingi Íslendinga
Stjórnarskráin

40. gr. og 77. gr.
Svona var þetta
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Endurskipulagning

ríkisskattstjóri
allt landið

Fjármálar
æðsti yfirm

Skattrann
allt landið

Yfirskattanefn
d

allt landið

Alþingi Íslendinga Svona er þetta í dag

Skattstjórarnir eru þó enn þá við líði en nú sem skattstofur
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Skattkerfið í dag
Skipulag RSK
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Frjármálaráðherra, almennt
• Stjórnarráð Íslands, auglýsing um skiptingu starfa 

milli ráðherra
• Auglýsing um staðfestingu forseta á reglugerð um 

stjórnarráð Íslands frá 31. des. 1969  nr. 96 
• Sjá 5. gr. Skv. henni fer fjármálaráðherra með mál 

er varða: Skatta ...,, sbr. 4 tl.
• Skv. því er fjármálaráðherra æðsti yfirmaður 

skatt-stjórnsýslunnar. Sem slíkur skipar hann 
ríkisskatt-stjóra, skattrannsóknarstjóra og 
nefndarmenn í yfirskattanefnd
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Fjármálaráðherra, skattalögin
• Fjármálaráðh. er skyldur að leggja fram árlega 

mat á tekjum og gjöldum skv. 7. gr. og 30. gr. 
TSL, sbr. 31. gr. TSL. Sjá 118. gr. TSL. Þetta mat 
kallast SKATTMAT

• Annast um gerð og túlkun tvísköttunarsamninga, 
sbr. 119. gr. TSL

• Ber að fylgjast með því að skattyfirvöld starfi í 
samræmi við lög, sbr. 106. gr. TSL

• Getur óskað eftir uppl. um framtaldar tekjur og 
eignir, svo og kallað eftir framtölum einstakra 
aðila, sbr. 107. gr. TSL
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Ríkisskattstjóri

• Hæfniskröfur, sjá 87. gr. TSL, sbr. 85. gr.
– Óflekkað mannorð. (Ath. uppreisn æru)
– Lögráða og fjár síns ráðandi. Ergo, má ekki vera 

gjaldþrota
– Íslenskur ríkisborgari
– Próf í lögfræði, viðskipta- og eða hagfræði, 

löggiltri endurskoðun eða sambærileg menntun
• Vararíkisskattstjóri verður að uppfylla sömu 

hæfniskröfur, sbr. 87. gr. TSL
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Ríkisskattstjóri, almennt

• Annast álagningu opinberra gjalda samkvæmt lögum 
um tekjuskatt og lögum um aðra skatta og gjöld sem 
honum er falin framkvæmd á.

• Sér um framkvæmd skattkerfisins. Tæknimál. Ýmis 
konar staðfestingar. Eyðublaðagerð

• Hefur yfirumsjón með túlkun skattalaga. Veitir bindandi 
álit í skattamálum, sjá lög nr. 91/1998

• Lætur í té umsagnir í kærumálum fyrir yfirskattanefnd, 
sjá lög nr. 30/1992

• Hefur úrskurðarvald í nokkrum málum varðandi skatta 
og gjöld
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Stjórnun, samræming og eftirl.
• Hefur yfirumsjón með skatteftirliti, sbr. 102. gr. 

TSL
• Tekur ákvörðun um form framtala hjá mönnum, 

sbr. 1.  mgr. 90. gr. og hjá lögaðilum, sbr. 1.  mgr. 
91. gr. TSL

• Tekur ákvörðun um form launamiða o. fl., sbr. 1. 
mgr. 92. gr. TSL

• Tekur ákvörðun á framtalsfresti, sbr. 1. mgr. 93. 
gr.  TSL

• Getur í þágu skatteftirlits krafist framlagningar á 
hvers konar gögnum, sbr. 2. mgr. 94. gr. TSL
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Eyðublaðagerð, upplýsingaskil

• Tekur ákvörðun um form uppl. vegna eftirlits 
með nýtingu kaupréttar, sbr. 2. mgr. 10. gr. TSL

• Tekur ákvörðun um form skilagreina 
skattfrjálsra aðila á fjármagnstekjuskatti, sbr. 4. 
mgr. 71. TSL

• Tekur  ákvörðun um matsverð búpenings, sbr. 
2. tl. 73. gr. TSL

• Annast um birtingu jöfnunarstuðla, sbr. 3. mgr. 
18. gr. TSL

• Veitir undanþágu frá fyrningarhlutföllum, sbr. 
47. gr. TSL
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Staðfestingar o. fl. 
• Staðfestir að fullnægt sé ákveðnum skilyrðum, 

sbr. 6. mgr. 18. gr. TSL
• Staðfestir að fullnægt sé ákveðnum skilyrðum, 

sbr. 3. mgr. B-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL. Sjá 
einnig 5. mgr. og 6. mgr. sömu greinar

• Setur reglur um útreikning ..., sbr. 4. tl. 50. gr. 
TSL

• Setur reglur um skilyrði ívilnunar, sbr., 2. mgr. 
65. gr. TSL

• Setur reglur um framkvæmd útreiknings álags 
vegna síðbúinna framtalsskila, sbr. 1. mgr. 108. 
gr. TSL



* ÁgV 115

Ríkisskattstjóri, úrskurðavald
• Hefur úrskurðarvald um heimilisfesti manna og 

lögaðila, sbr. 2. mgr. 1. gr.  og 3. mgr. 2. gr. TSL
• Hefur úrskurðarvald um ákvörðun ívilnunar, sbr. 

2. mgr. 65. gr. TSL
• Hefur úrskurðarvald vegna fyrirframgreiddra 

barnabóta, sb. 8. mgr. A-liðar 68. gr. TSL 
• Hefur úrskurðarvald vegna fyrirframgreiddra 

vaxtabóta, sbr. 12. mgr. B-liðar 68. gr. TSL
• Þessir úrskurðir eru yfirleitt endanlegir sem 

þýðir að ekki er unnt að kæra þá til YSN
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Skattrannsóknarstjóri, almennt
• Skipun o. fl., sjá 88. gr. TSL

– Verður að fullnægja sömu hæfisskilyrðum 
og 
skattstjórar/ríkisskattstjóri/vararíkisskatt-stjór
i

• Verkefni, sjá 104. gr. TSL
– Hefur með höndum rannsóknir skv. 

tekju-skattslögum og lögum um aðra skatta 
og gjöld

– Ath. skiptinguna milli skattrannsókna og 
skatteftirlits



Eftirlitsheimildir
BANKALEYENDIN VÍKUR FYRIR ....

• Hafnað er þeirri kröfu stefnanda, Landsbanka Íslands hf., að viðurkennt 
verði með dómi að stefnanda sé óskylt að afhenda stefnda, 
ríkisskatt-stjóra, sundurliðaðar upplýsingar um öll viðskipti með 
hlutabréf og aðila að þeim viðskiptum á árinu 2003, sem stefnandi hafði 
umsjá með, í samræmi við það sem eyðublað stefnda RSK 2.08 ber 
með sér, svo sem krafist hafi verið af hálfu stefnda í bréfi til stefnanda 
25. maí 2004

• Stefnanda er skylt samkvæmt bréfi stefnda, ríkisskattstjóra, dags. 25. 
maí 2004, að afhenda skattstjórum eða umboðsmönnum þeirra 
sundurliðaðar upplýsingar um öll viðskipti með hlutabréf og aðila að 
þeim viðskiptum á árinu 2003, sem stefnandi hafði umsjá með, í 
samræmi við og í því formi sem stefndi hefur ákveðið samkvæmt 
eyðublaði RSK 2.08, samkvæmt auglýsingu stefnda nr. 1/2004 sem birt 
var í B-deild Stjórnartíðinda 7. janúar 2004
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SKR, upphaf máls

• Rannsókn skattabrota getur átt upphaf í 
ábendingum frá

1. Almenningi t. d.í  kjölfar framlagningar 
skattskrár. Sjá 103. gr. TSL

2. Ríkisskattstjóra, sbr. 6. mgr. 96. gr. og 5. 
mgr. 101. gr. TSL

3. Eigin frumkvæði skattrannsóknarstjóra, 
sbr. 103. gr. TSL 
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Skatteftirlit og skattrannsóknir. 
Valdmörk, ljós - óljós

• Embætti skattrannsónarstjóra var áður deild hjá 
embætti ríkisskattstjóra

• Stofnað með lögum nr. 111/1992 og tók til starfa 1. jan. 
1993 í kjölfar dómsmáls gegn Þýsk íslenska 
verslunar-félaginu

• Mörk skatteftirlits og skattrannsókna
– Erfitt að skilja þetta í sundur þar sem 

rannsóknar-andlagið er það sama, það er rétt eða 
röng skattskil. Markmið skattrannsókna er þó aðeins 
víðtækara en skatteftirlits þar sem tilgangur þeirra er 
öðrum þræði að gera þeim refsingu sem brotið hefur 
af sér 
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Framkvæmd skattrannsókna

• Sjá reglugerð nr. 373/2001 um framkvæmd 
skatteftirlits og skattrannsóknar

• Um skilin á milli skatteftirlits og 
skattrann-sóknar vísast til 8. gr. 
reglugerðarinnar

• Málsmeðferð. Skattaþáttur. Refsiþáttur. 
Skatt-rannsóknarstjóri. Stjórnsýslusátt. 
Yfirskatta-nefnd. Refsing. Sekt. Ekki 
vararefsing. Efna-hagsbrotadeild. Dómstólar. 
Sektarrefsing með vararefsingu. 
Samfélagsþjónusta
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Almennt hæfi. Sérstakt hæfi

• Um sérstakt hæfi eru ákvæði í II. kafla 
stjórn-sýslulaga nr. 37/1993. Einnig má hafa 
hliðsjón af 104. gr. TSL
– Eigi má maður taka þátt í rannsókn eða annarri meðferð máls, 

hvorki skattákvörðun né kæru, ef honum hefði borið að víkja sæti 
sem héraðsdómara í málinu.

• Umrædd atriði lúta að tengslum skattaðila og 
skattstjóra þar með talið starfsmanni hans

• Afleiðing:
– Komi ljós að ríkisskattstjóri þar með talið 

starfs-maður hans hefur verið vanhæfur til að taka 
ákvörðun getur það valdið ómerkingu hennar
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Þagnarskylda – tekjur.is ???
• Starfsmenn skattkerfisins eru bundnir mjög 

ríkri þagnarskyldu, sbr. 117. gr. TSL
• Skv. því er þeim óheimilt að skýra 

óviðkom-andi mönnum frá nokkru því er þeir 
komast að í störfum sínum um tekjur og gjöld, 
eignir og skuldir aðila

• Þessi þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi 
og varðar brot á henni refsingu skv. 
almenn-um hegningarlögum
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Yfirskattanefnd, sjá lög nr. 
30/1992
• Úrskurðarvald. Einskorðast við ákvarðanir um 

skatta og gjöld 
• Stjórnskipulag. Fjölskipað stjórnvald. 6. 

nefndarmenn. 4 aðalmenn og 2 aukamenn
• Kærufrestur. 3. mánuðir frá póstlagningu  

ákvörðunar ríkisskattstjóra
• Málsaðild. Skattaðili. ríkisskattstjóri og eða  

hlutaðeigandi sveitarfélag 
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Yfirskattanefnd, sjá lög nr. 
30/1992
• Málsmeðferð

– Framlögð gögn. Kæra. Kæruúrskurður
– Tímafrestir

• Umsagnarfrestur rsk
• Uppkvaðning úrskurðar

– Skriflegur málflutningur. Undantekningarákv
– Málskostnaður
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Dómstólar
• Skattákvörðunum má skjóta til dómstóla. 

Þetta gildir bæði um ákvarðanir skattstjóra og 
yfirskattanefndar 

• Af þessu leiðir að ekki er skylt að áfrýja 
kæruúrskurði skattstjóra til YSN. Skattaðili 
getu semsé farið beint með mál sitt til 
dómstóla

• ÞETTA ER ALMENN REGLA. Til að víkja frá 
henni þarf því lagaákvæði. Sjá áður 5. mgr. 
29. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt



5. mgr. 29. gr. VSL
Sjá frumvarp til laga 123/2014:

Ágreining um skattskyldu og skatthæð má 
bera undir dómstóla [enda hafi áður verið 
um hann úrskurðað af yfirskattanefnd. 
Það skal þó gert innan sex mánaða frá því 
að yfirskattanefnd úrskurðar í málinu]
Þetta heitir að tæma verði kæruleiðir skv. 
stjórnsýslulögum fyrst. Höfði maður mál án 
þess að tæma kæru leiðirnar fyrst myndi 
málinu verða vísað frá dómi. Þessu hefur 
nú verið breytt
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Nú hljóðar þetta svona:

• Ágreining um skattskyldu og skatthæð 
má bera undir dómstóla

* ÁgV 130



SPURNINGAR

• ... ef ekki þakka ég fyrir mig
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