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Tekjuskattsstofn manna

• Tekjuskattsstofn heitir sú fjárhæð sem tekju-

skattur er reiknaður af

• Er hann fundinn með því að leggja saman

heildartekjur og draga síðan frá þeim þau

heildargjöld sem frádráttur er sérstaklega

leyfður á

– Sjá annars vegar 7. gr. og hins vegar 30. gr. og 31. 

gr. TSL

• Nánari ákvæði um tekjuskattsstofn manna og

lögaðila er að finna í 61. gr. TSL
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Tekjuskattsstofn manna

1. Tekjuskattsstofn manna, sem ekki hafa með höndum

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, telst tekjur skv. 

II. kafla, eftir því sem við á, að teknu tilliti til þess

frádráttar sem slíkum aðilum er heimilaður skv. 30. gr.

3. Tekjuskattsstofn manna, sem hafa með höndum

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er samtala

þessa:

a) Tekjur skv. II. kafla, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða

sjálfstæðri starfsemi, að teknu tilliti til þess frádráttar sem

heimilaður er frá þeim tekjum, sbr. 30. gr.

b) Tekjur skv. II. kafla, sem tengdar eru atvinnurekstri eða

sjálfstæðri starfsemi, að teknu tilliti til þess frádráttar sem

heimilaður er frá þeim tekjum, sbr. 31. gr. 
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Fjármagnstekjuskattur

• Athugið sérstaklega að fjármagnstekjur eru inni í hinum

almenna tekjuskattsstofni manna

• Í raun er því ekki unnt að tala um sérstakan fjármagns

tekjuskattsstofn

• Við álagningu eru tekjurnar hins vegar teknar út úr

tekjuskattsstofninum og sérstakur 22% skattur

reiknaður af þeim, sbr. 3. mgr. 66. gr. TSL er hljóðar

svo

– Tekjuskattur af fjármagnstekjum einstaklinga utan rekstrar skal

vera 22% af þeim tekjum

– Til fjármagnstekna í þessu sambandi skulu teljast tekjur skv. 1.–8. 

tölul. C-liðar 7. gr., þ.e. vextir, arður, leigutekjur, söluhagnaður og

aðrar eignatekjur
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22% skattur

er fullnaðarskattur af fjármagnstekjum

• Sú fjárhæð, sem reiknast skv. 3. mgr. 66. gr. TSL, (og í

daglegu máli er kölluð fjármagnstekjuskattur) skal vera

endanleg álagning á fjármagnstekjur. Engin önnur opinber

gjöld, sem reiknuð eru á tekjuskattsstofn - eins og segir í

ákvæðinu,- skulu semsé leggjast á þessar tekjur

• Sömuleiðis skulu tekjurnar ekki taldar til tekjuskattsstofns til

viðmiðunar við útreikning bóta eða annarra greiðslna

samkvæmt lögum um almannatryggingar, lögum um 

húsnæðisbætur eða öðrum lögum nema sérstaklega sé

kveðið á um það í þeim lögum – ATH. BARNABÆTUR

• Um afdrátt skatts af vaxtatekjum og arði samkvæmt þessari

málsgrein skulu á tekjuárinu gilda lög um staðgreiðslu skatts

af slíkum tekjum samkvæmt því sem nánar er kveðið á um í

lögum nr. 94/1996
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Nýting taps
Tekjukelduskattur – gagnstætt Almennum tekjuskatti

• Mönnum er óheimilt að jafna tapi af einni tekjulind á móti hagnaði af

annarri nema það sérstaklega leyft í lögum. Tap af atvinnurekstri má

því ekki draga frá hagnaði af launum og skyldum tekjum

• Þetta er ENDURTEKIÐ tvisvar sinnum í 61. gr. TSL. Í fyrsta lagi í 2. 

mgr. 3. tölul. ákvæðisins, sbr. 2. mgr. 3. tölul. 1. mgr. 61. gr. TSL

– Samanlagðar tekjur ákveðnar eftir a- og b-liðum mynda tekjuskattsstofn

aðila samkvæmt þessum tölulið. Sé tap á atvinnurekstri eða sjálfstæðri

starfsemi, þannig að b-liður þessa töluliðar verði neikvæður, telst tekju-

skattsstofn EINUNGIS tekjur skv. a-lið

• Og svo í 3. mgr. 3. tölul. ákvæðisins, sbr. 3. mgr. 3. tölul. 1. mgr. 61. 

gr. TSL er hljóðar svo:

– Tap af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi er aldrei heimilt að draga frá

tekjum sem ekki eru tengdar slíkri starfsemi, en heimilt er að yfirfæra það

skv. 8. tölul. 31. gr. og draga það frá hagnaði sem síðar kann að myndast í

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi aðila
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Tekjuskattsstofn lögaðila

Skoðið 2. tölul. 61. gr. TSL

• Tekjuskattsstofn lögaðila, sbr. 2. gr., telst

tekjur skv. II. kafla að teknu tilliti til þess

frádráttar sem þessum aðilum er heimilaður

skv. 31. gr.

• Um uppgjör á tekjuskattsstofni lögaðila gilda

því í grundvallaratriðum sömu reglur og um 

uppgjör á tekjuskattstofni manna er stunda

atvinnurekstur

• Skatthlutföll
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Tekjuskattshlutföll

Hagnaður Tekjubil Kt. Hf Sf/sfl

1. Þrep Frá  0  til  4.188.211 31,45 20 37,6

2.  Þrep Frá  4.188.996 og til 

11.758.159

37,95 20 37,6

3.  Þrep Frá 11.758.160 - 46,25 20 37,6
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Fjölskylduskattlagning

• Með fjöldskylduskattlagn-

ingu er átt við skattlagningu

hjóna og sambúðarfólks

svo og barna (einstaklinga

undir 16 ára aldri á

tekjuárinu) á framfæri

þeirra

• Skattlagningin tekur semsé

til uppgjörs tekjuskattstofns

þessara aðila og ákvörðunar

persónuafsláttar annars

vegar og bóta hins vegar
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• Með fjöldskylduskattlagn-

ingu er átt við skattlagningu

hjóna og sambúðarfólks
svo og barna (einstaklinga

undir 16 ára aldri á

tekjuárinu) á framfæri

þeirra

• Skattlagningin tekur semsé

til uppgjörs tekjuskattstofns

þessara aðila og ákvörðunar

persónuafsláttar annars

vegar og bóta hins vegar
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Skattlagning hjóna
• Karl og kona í HJÓNABANDI eru sjálfstæðir skattaðilar, 

sbr. 5. gr. TSL er hljóðar svo:

– Hjón eru sjálfstæðir skattaðilar hvort um sig og skal

þeim ákveðinn tekjuskattur hvoru í sínu lagi

• Þetta sjálfstæði er þó umfram allt í orði. Þannig eru

aðeins laun og skyldar tekjur (Tekjur skv. A-lið 7. gr. 

TSL) skattlagðar sér

• Samanlagðar Fjármagnstekjur hjónanna eru þannig

skattlagðar hjá þeim maka sem hærri hefur A-tekjur, sbr. 

7. gr. TSL. Um heimild til þessa nánar, sjá 62. gr. TSL

• Þýðingarmest er þó að ábyrgð á vangreiðslu skatta

hvílir á hjónum sameiginlega, sbr. 116. gr. 
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Atvinnurekstrartekjur

• Hverning skattleggjast þær ...
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Ábyrgð á skattgreiðslum

116 .gr. TSL
• Hjón, (sem samvistum eru) sbr. 62. gr., bera óskipta

ábyrgð á greiðslum skatta, sem á þau eru lagðir, og getur
innheimtumaður ríkissjóðs gengið að hvoru hjóna um sig til
greiðslu á sköttum þeirra beggja

• Rétt er því hjóna, er skattgreiðslur annast, að krefjast
endurgreiðslu af hinu hjóna, á þeim hluta skatts, er það
hefur greitt, umfram það, sem að réttum hlutföllum kemur í
þess hlut miðað við tekjur (og eign) hvors hjóna

– Gagnlaust ákvæði

• Reglur þessarar málsgreinar um ábyrgð hjóna skulu gilda
með sama hætti um samskattað sambúðarfólk, sbr. 3.
mgr. 62. gr. TSL
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Stöldrum við
Launagreiðandi heldur eftir 75% 

af launum konunnar til greiðslu á skattskuldum mannsins

• Er sanngjart og eðlilegt að gera maka ábyrga

gagnvart sköttum hvors annars. Hvað finnst þér?

– Ræðum meðrök. Báðir aðilarnir neyta teknanna jafnt. 

Aðskilnaður ábyrgðarinnar getur valdið erfiðleikum í

framkvæmd

– en hvað um mótrökin. Sjónarmiðið um neyslu teknanna

á fyrst og fremst við um laun. Fjármagnstekjur og atvinnu-

rekstrartekjur tilheyra umfram allt þeim sem aflar þeirra. 

Óskipt ábyrgð á skattskuldum bitnar aðallega á

konum og kemur í veg fyrir að eiginkonur skattadela

geti farið út á vinnumarkaðinn

10/16/2021 ÁgV 14



10/16/2021 ÁgV 15



10/16/2021 ÁgV 16



Upphaf og lok ábyrgðar

• Ábyrgðin grundvallast á samsköttuninni. 

Skv. því stofnast hún við hjónaband, 

upphaf sambúðar o. fl. og lýkur við skilnað, 

sambúðarslit o. fl.

• Maki ber semsé ekki ábyrgð á skattskuld-

um eiginmanns síns/eiginkonu sinnar sem

urðu til áður en til hjónbands, sambúðar o. 

fl. var stofnað eða eftir að því lauk
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Skattlagning hjóna

• Grundvallarbreyting varð á skattlagningu hjóna

1978. Fyrir þann tíma var skatturinn lagður á

manninn. Nánar tiltekið:

– Svaraði hann skatti af heildartekjum sínum og

helmningnum af tekjum eiginkonu sinnar, sbr. 2. 

mgr. 3. gr. laga nr. 68/1971 er hljóðaði svo:

– „Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann

sinn, fyrir skattskyldum tekjum, og eiga þá hjónin

rétt á að dregin séu 50% frá þeim tekjum hennar, 

áður en skattgjald er lagt á tekjur hjónanna ...“

– Í dag höfum við persónuafslátt og er hann …
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Hjónaskattlagning, sbr. 62. gr. TSL

• Samsköttun hjóna grundvallast á því að þau (karlinn og konan) séu

samvistum. Með samvistum er átt við að sambúð tveggja aðila á

lagalegum, félagslegum, líkamlegum ...  grundvelli.  Venjulega þýðir

þetta að þau eigi sama lögheimili en það er ekki fortakslaus krafa

A. FULLNÆGI HJÓNIN ÞESSU SKILYRÐI BER ÞEIM

– að telja fram tekjur sínar skv. A-lið 7. gr.  sitt í hvoru lagi. Frá þessum

tekjum skal síðan draga frádrátt skv. A-lið 1. mgr. 30. gr., sbr. 1. og 2. 

tölul. 1. mgr. 62. gr. TSL

B. Tekjur hjóna skv. C-lið 7. gr. skal hins vegar leggja saman og telja

til tekna hjá því hjóna sem hærri hefur hreinar tekjur skv. A-lið 7. 

gr. Ekki skiptir máli hvort tekjurnar eru af séreign samkvæmt

kaupmála eða hjúskapareign. Frá tekjum þess hjóna skal síðan

draga frádrátt skv. B-lið 1. mgr. 30. gr., sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 

62. gr. TSL

– Almennt þurfa hjón ekki að hafa áhyggjur af þessu við framtal til skatts. Þetta er

nefnilega eitthvað sem gerist sjálfkrafa við álagninguna
10/16/2021 ÁgV 19
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Vandamál geta þó komið upp við

endurákvörðun á skatti

Dæmi

• Kona selur eign með hagnaði. Þar sem maðurinn

hefur hærri A-tekjur en hún verður hann að greiða

skatt af hagnaðinum

• Við endurákvörðn á sköttum hjónanna kemur í ljós

að skattstofninn var of hár eða of lágur. Hann er því

endurákvarður

• Þar sem hjónin eru nú skilin vaknar spurning hjá

hverjum beri að endurákvarða

– er það hjá manninum sem greiddi skattinn

upphaflega eða konunni sem átti eignina
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YSÚ 95/2011

• Kærandi mótmælti því að á sig væri lagður fjármagnstekjuskattur gjaldárið 2006 

vegna vantalins söluhagnaðar hlutabréfa sem komið hefði til vegna viðskipta

eiginmanns kæranda með hlutabréf á árinu 2005

• Í úrskurði yfirskattanefndar var rakið að við frumálagningu opinberra gjalda

kæranda og eiginmanns hennar gjaldárið 2006 hefði fjármagnstekjuskattur

vegna fjármagnstekna beggja hjóna verið lagður á kæranda í samræmi við

ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003, enda hefði hún verið með hærri

skattskyldar tekjur samkvæmt A-lið 7. gr. sömu laga

• Samhliða hinni umdeildu hækkun fjármagnstekna hefði skattstjóri hækkað

launatekjur eiginmanns kæranda í skattframtali hans árið 2006. Þrátt fyrir

lækkun samkvæmt úrskurði yfirskattanefndar á þeirri fjárhæð stæði eftir að

gjaldárið 2006 hefði eiginmaður kæranda hærri hreinar tekjur samkvæmt A-lið 7. 

gr. laga nr. 90/2003 en kærandi. Bæri því að telja fjármagnstekjur hjónanna

samkvæmt C-lið 7. gr. laganna til tekna hjá eiginmanni kæranda

• Vegna sjónarmiða í kröfugerð ríkisskattstjóra tók yfirskattanefnd fram að í

ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003 kæmi hvergi fram að miða bæri

við framtaldar tekjur hjóna einvörðungu. Var því fallist á kröfu kæranda
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YSÚ 550/2012

• Hjónin A og B skildu á árinu 2009. Ríkisskattstjóri

endurákvarðaði í mars 2011 opinber gjöld A tekjuárin 2006 

og 2007 vegna vanframtalins söluhagnaðar hlutabréfa. A 

krafðist þess að helmingur söluhagnaðarins yrði

skattlagður hjá B. Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að

A og B hefðu verið í hjúskap á þeim árum sem úrskurður

ríkisskattstjóra tók til og sætt skattlagningu eftir þeim

reglum sem um hjón giltu, þar á meðal fortakslausum

reglum um skattlagningu eignatekna sem leiddu til þess að

slíkar tekjur bæri að telja A til tekna. Var kröfum kæranda

hafnað, þar á meðal kröfu hans um niðurfellingu 25% álags
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YSÚ 367/2013
Ríkisskattstjóri hækkaði fjármagnstekjuskattsstofn kæranda vegna

vanframtalinna tekna fyrrum eiginmanns kæranda af viðskiptum með

afleiðusamninga á árinu 2006, en vegna samsköttunarreglu 2. tölul. 1. 

mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003 voru tekjurnar skattlagðar hjá kæranda

Þar sem óumdeilt var að viðskiptin voru ekki á könnu kæranda var ekki

fundið að því að ríkisskattstjóri hefði í upphafi eingöngu beint málinu að

fyrrverandi eiginmanni hennar og boðað kæranda tekjufærslu

vaxtatekna af viðskiptunum án þess að hafa áður aflað sérstakra

upplýsinga eða skýringa frá kæranda varðandi viðskiptin

Einnig var talið að lögboðins upplýsinga- og andmælaréttar

kæranda hefði verið gætt við meðferð málsins. Tekið var tillit til

athugasemda kæranda varðandi tap af tilgreindum afleiðusamningi auk 

þess sem miðað var við fjárhæð vaxta að frádreginni þóknun sem

banki hélt eftir við uppgjör afleiðusamninga, enda varð ekki annað séð

en að sú niðurstaða væri í samræmi við skattframkvæmd. Kröfu

kæranda um niðurfellingu 25% álags var hafnað
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YSÚ 112/2014

• Ríkisskattstjóri hækkaði fjármagnstekjuskattsstofn kæranda vegna

vanframtalinna tekna fyrrum sambýlismanns kæranda af viðskiptum

með afleiðusamninga á árunum 2007 og 2008, en vegna

samsköttunarreglu 2. tölul. 1. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003, sbr. 3. 

mgr. sömu lagagreinar, voru tekjurnar skattlagðar hjá kæranda

• Yfirskattanefnd taldi engu máli skipta um tekjufærslur ríkisskattstjóra

að um var að ræða vanframtaldar tekjur fyrrum sambýlismanns

kæranda vegna viðskipta hans, sem kæranda var ekki kunnugt um, 

enda hefði kærandi gengist undir hina hlutrænu skattlagningar-

reglu með því að óska eftir samsköttun með sambýlismanni sínum

umrædd gjaldár

• Þá var ekki talið að fyrrgreind aðstaða gæti skipt máli varðandi

beitingu 25% álags og var kröfu um niðurfellingu álags hafnað
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Úrskurður nr. 219/2016

Ekki gleyma andmælaréttinum
• Ríkisskattstjóri endurákvarðaði opinber gjöld M til hækkunar og

leiddi sú ákvörðun til niðurfellingar vaxtabóta og millifærðs

skattafsláttar A, fyrrverandi sambýliskonu M

• Fram kom í úrskurði yfirskattanefndar að við aðstæður sem þessar

og þegar breyting yrði á áður álögðum gjöldum manns vegna

hækkunar á tekjuskattsstofni fyrrverandi maka hans eða öðrum

breytingum á skattskilum síðarnefnds skattaðila bæri að gefa hinum

fyrrnefnda aðila kost á að tjá sig um fyrirhugaðar breytingar, sbr. 4. 

mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003

• Var talið að slíkur misbrestur hefði verið á leiðbeiningum

ríkisskattstjóra um heimild A til að tjá sig um fyrirhugaðar breytingar

að lögmæltur andmælaréttur A hefði verið fyrir borð borinn. Var

endurákvörðun ríkisskattstjóra á opinberum gjöldum A því felld úr

gildi
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Sambúðarskattlagning

• EINSTAKLINGAR í óvígðri sambúð eiga rétt á að

telja fram og vera skattlagðir eins og hjón, sem

samvistum eru, enda óski þeir þess báðir skriflega

við skattyfirvöld

• Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja

einstaklinga af gagnstæðu/sama kyni sem búa

saman SEM HJÓN

• Við skattlagningu er því enginn munur gerður á fólki

eftir því hvort í hlut á karl og kona, tvær konur eða

tveir menn. Allir njóta sama réttar
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Skilyrði

sambúðarskattlagningar

• Til að eiga rétt á sambúðarskattlagningu verða

hlutaðeigendur að vera skráðir eða skráanlegir

í þjóðskrá skv. 3. mgr. 5. gr. laga um lögheimili

• Svo er jafnan ef aðilarnir 1) eiga barn saman eða

2) vænta barns saman eða hafa verið samvist

um í samfellt 3) EITT ÁR hið skemmsta

• Ríkisskattstjóra er heimilt að leita umsagnar

Þjóðskrár Íslands þyki leika vafi á um að þessum

skilyrðum sé fullnægt
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Sjá 5. gr. laga nr. 80/2018

um lögheimli og aðsetur

• Tveir einstaklingar sem eru samvistum og

uppfylla, eftir því sem við á, skilyrði II. kafla

hjúskaparlaga, nr. 31/1993, geta fengið sam-

búð sína skráða í þjóðskrá

– það er geta gengið í hjúskap

• Fólk í skráðri sambúð á sama lögheimili og

skal upphaf hennar miðað við þann dag er

beiðni er lögð fram
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Lögheimilisskilyrðið

• Lögheimilisskilyrðið er túlkað frjálslega í 

framkvæmd

• Þannig er nóg að aðilarnir geti sýnt fram á 

svo hafið sé yfir allan vafa að þeir hafi 

raunverlega búið saman í eitt ár

– Þetta má t.d. gera með framlagningu vottorða

• Ekki er því skilyrði að aðilarnir hafi verið 

skráðir með heimili á sama stað
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Úrskurður nr. 387/2003

Gjaldár 2002 

Muna eitt ár hið skemmsta

• Skattstjóri taldi að kærendur hefðu ekki uppfyllt

skilyrði fyrir samsköttun í árslok 2001 og benti m.a. 

á að samkvæmt skráningu þjóðskrár Hagstofu

Íslands hefði sambúð kærenda ekki hafist fyrr en 9. 

október 2001

• Fyrir lá að kærendur keyptu saman íbúð í sept-

ember 2000 sem bar samkvæmt kaupsamningi að

afhenda þeim 1. febrúar 2001. Með hliðsjón af því

féllst yfirskattanefnd á kröfu kærenda um samskött-

un sem fólks í óvígðri sambúð
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Annar makinn búsettur erlendis ... 
Sjá 2. mgr. 63. gr. TSL

• Sé svo ástatt hjá hjónum að annar hvor makanna er skatt

skyldur hér á landi skv. 1. gr. en hinn makinn ber ekki

ótakmarkaða skattskyldu hér á landi vegna ákvæða

samninga Íslands við önnur ríki eða af öðrum ástæðum, þá

skal sá maki sem skattskyldur er hér á landi skattlagður

sem einstaklingur

• Til tekna hjá honum skal telja allar sérafla- og séreigna

tekjur hans í samræmi við ákvæði um ótakmarkaða skatt

skyldu hér á landi að viðbættu sannanlegu fram færslufé

frá hinum makanum. Sé eigi unnt að færa sönnur á slíkt

fram færslufé skal skattyfirvöldum heimilt að áætla

sanngjarnt og hæfilegt framfærslufé með hliðsjón af öllum

aðstæðum hjónanna
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Atvinnurekstrar

Tekjur hjóna skv. B-lið 7. gr. TSL
1. Meginregla, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 62. gr.TSL

Hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, sbr. B-lið
7. gr. og 31. gr., skal telja hjá því hjóna sem stendur fyrir
rekstrinum og skulu þær skattlagðar með öðrum tekjum þess, 
sbr. ákvæði 3. tölul. 61. gr.

2. Skýringarregla 1. Þessi regla hefur algeran forgang
Þegar atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi er háð sérþekkingu
eða persónubundnum rekstrarleyfum skulu hreinar tekjur af
rekstrinum taldar hjá því hjóna sem sérþekkinguna eða leyfið hefur. 
Það hjóna telst með öðrum orðum standa fyrir rekstrinum

3. Skýringarregla 2. Þessi regla þokar fyrir sérreglu 1

Starfi hjón sameiginlega að atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi
og hafi bæði þá sérþekkingu eða leyfi sem krafist er, eða sé slíkrar
sérþekkingar eða leyfa ekki krafist, skal skipta hreinum tekjum af
rekstrinum í hlutfalli við VINNUFRAMLAG hvors um sig og telja til
tekna hjá hvoru hjóna

Geri hjón ekki fullnægjandi og rökstudda grein fyrir vinnuframlagi hvors
um sig eða þyki skýrslur þeirra tortryggilegar skulu skattyfirvöld áætla
skiptingu hreinna tekna af atvinnurekstrinum eða hinni sjálfstæðu
starfsemi
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Atvinnurekstur hjóna
• Sérþekking eða atvinnurekstrarleyfi. Hreinar tekjur, 

það er hagnaður, skattleggst hjá þeim maka er

sérþekkingu eða leyfi hefur

• Sérþekkingingar eða atvinnurekstrarleyfis ekki þörf. 

Hreinar tekjur, það er hagnaður skattleggst hjá þeim

maka er stendur fyrir atvinnurekstrinum

• Samrekstur, sérþekkingar eða atvinnurekstrarleyfis

ekki krafist eða bæði hafa nauðsynlega sérþekk ... 

Hreinar tekjur, það er hagnaður, skiptist á milli

makanna eftir vinnuframlagi þeirra

– Ath. miða ber við VINNUSTUNDAFJÖLDA ekki fjárhæð

launa eða reiknaðs endurgjalds
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NÁNAR

Rekstur á eigin kt.

• SÉRÞEKKING. Læknir, lögfræðingur, 

endurskoðandi, smiður, rafvirki o. fl. 

– Almennt get ég ekki breytt sérþekkingu. Annað

hvort tilheyrir hún mér/þér/honum/henni eða ekki

• ATVINNUREKSTRARLEYFI. Verslunar

leyfi, vínveitingarleyfi, atvinnubifreiðarleyfi

– Hér hef ég meiri breytingarmöguleika. Skv. því

ræð ég því hvort ég eða þú, hann eða hún fái

leyfi

10/16/2021 ÁgV 36



YSÚ 485/1997

skrítin niðurstaða
• Deilt var um það hvort kærendum, sem voru hjón, væri heimilt í

skattskilum sínum að skipta hreinum tekjum af sameignarfélagi um 

endurskoðunarstofu að jöfnu milli sín í samræmi við eignarhlutdeild

þeirra í félaginu eða hvort telja bæri tekjurnar að öllu leyti til tekna

hjá manninum á grundvelli ákvæða 3. tölul. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 

75/1981. Eiginmaðurinn var löggiltur endurskoðandi en eiginkonan

ekki

• Yfirskattanefnd taldi bera að líta svo á, í ljósi þess að löggilding

endurskoðenda væri lögbundin atvinnuréttindi, sem m.a. væri háð

lagakröfum um sérþekkingu, að eiginmaðurinn stæði fyrir rekstri

endurskoðunarstofunnar í skilningi fyrrgreindra ákvæða, og bæri að

telja hreinar tekjur af rekstri endurskoðunarstofunnar að öllu leyti

hjá honum
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Tapsjöfnun
Þetta skiptir máli við ...

• Um meðferð á tapi af atvinnurekstri eða sjálfstæðri

starfsemi HJÓNA fer eftir sömu reglum og gilda um 

hreinar tekjur, sbr. 1. og 2. mgr. 3.  tölul. 62. gr. TSL

• Samkvæmt því tilheyrir tapið þeim maka sem stend-

ur fyrir atvinnurekstrinum skv. meginreglunum hér

að framan. Sjá 3. mgr. 3. tölul. 62. gr. TSL

• Við ákvörðun á hjóna skattlagningu ber því jafnan

að sýna nokkra fyrirhyggju. Þannig er æskilegt að

passa vel upp á að sami maki standi fyrir báðum

fyrirtækjunum ef þess er nokkur kostur
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Sameignarfélag hjóna

• Sameignarfélag getur bæði verið sjálfstæður skatt-

aðili og ekki sjálfstæður skattaðili, sbr. 3. tölul. 1. 

mgr. 2. gr. TSL

• Karl og kona í óvígðri sambúð geta stofnað sf./slf. og

má það vera sjálfstæður skattaðili. Hjónum er það

hins vegar fyrirmunað/óheimilt

• Gangi karl og kona í sambúð í hjónaband missir

félagið þess vegna skatthæfi sitt

• Finnst ykkur þetta eðlilegt og hvaða afleiðingu hefur

missirinn á skatthæfinu fyrir sambúðarfólkið að ykkar

mati? Skoðu þetta dæmi
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Af koma af

sameignarrekstri hjóna
Ár 1 2 3 4 5 6

Afkoma -1.500 -1.000 -500 0 1.500 1.500

Yfirfært -1.500 -2.500 -3.000 -3.000 -1.500 -1.500
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Reksturinn er á núlli í árslok 4 árs. Framtíðin virðist því björt og í ljósi þessa

ákveða A og B að ganga í hjónaband. Í árslok 5 árs er 1,5 millj. hagnaður af

starfseminni og eykur það enn á hamingju hjónanna. Engin takmörk eru líka á

hamingju þeirra í lok árs 6 þegar sama sagan endurtekur sig aftur þar til þeim

berst bréf frá Ríkisskattstjóra dags. 1. mars 2020 þar sem segir að við endur-

skoðun á skattskilum þeirra virðist sem félagið hafi glatað skattalegu hæfi sínu

í ársbyrjun 2016  og standi því til að gera þeim auka skatt að fjárhæð 1,4 millj. 

HVAÐ GETA HJÓNIN GERT?



3. tölul. 1. mgr. 2. gr. TSL
Skyldan til að greiða skatt hvílir m.a. á

• - Samlagsfélögum og sameignarfélögum með ótakmarkaðri

ábyrgð félagsaðila, enda sé félagið skráð í firmaskrá hér á

landi, þess óskað við skráningu að félagið sé sjálfstæður

skattaðili og við skráningu afhentur félagssamningur þar

sem getið sé eignarhlutfalla eigenda, innborgaðs stofnfjár

svo og hvernig félagsslitum skuli háttað

• Senda skal ríkisskattstjóra vottorð um skráningu og staðfest

eftirrit af félagssamningi með fyrsta skattframtali þessara

félag

• Hjón ein sér eða með ófjárráða börnum sínum geta ekki

myndað samlagsfélag eða sameignarfélag er sé

sjálfstæður skattaðili
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Stofnun og slit hjónabands
• Um hjón gilda sérstakar reglur við skattlagningu. Eðlilega

miðast framkvæmd þeirra við það að aðilarnir séu í

hjónabandi allt árið það er frá 1. jan. til 31. des. Ef þessu

skilyrði er ekki fullnægt verður að handreikna tekjuskatt

þeirra. Um það eru ákvæði í 63. gr. TSL

– Þeir skattaðilar sem uppfylla skilyrði 62. gr. aðeins hluta úr ári, t.d. 

vegna stofnunar eða slita hjúskapar á árinu, slita á samvistum eða

andláts maka, skulu telja fram tekjur sínar á þeim tíma sem umrædd

skilyrði voru uppfyllt í samræmi við ákvæði 62. gr. og skulu skattlagðir

sem hjón þann tíma

• Tekjur á öðrum tíma skal hins vegar telja fram hjá þeim, sem þær

hafði, SEM EINSTAKLINGI, og skattleggja þær samkvæmt því. 

Um útreikning tekjuskatts og ónýtts persónuafsláttar fer eftir

ákvæðum 2. mgr. 69. gr., en tímamörk skulu miðast við þann dag 

sem til hjúskapar var stofnað eða skilnaður eða sambúðarslit fóru

fram eða maki andaðist
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Skattlagning á giftingarárinu
hinn opinberi stuðningur ríkisins við nýgifa

• Einstaklingar, sem gengið hafa í hjúskap á árinu eða

uppfyllt hafa skilyrði 3. mgr. 62. gr. (sambúðarskatt-

lagning), er þó jafnan heimilt að telja fram allar tekjur

sínar á árinu, sem hjón, í samræmi við ákvæði 62. gr.

– Einstaklingar sem ganga í hjónaband 1. sept. geta því

óskað eftir að sæta samskattlagingu frá og með 1. jan.

• Þetta er heimildarákvæði. Hjónum er því ekki skylt

að nota það. Í því felst jafnframt að þau eiga rétt á

endurákvörðun skatta sinna ef lagt er á þau sem hjón

allt árið án þess að skýlaus ósk þeirra liggi fyrir um það
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Skattlagning við skilnað

• Hjónum, sem slíta hjúskap eða samvistum á árinu, er

heimilt að telja fram allar tekjur sínar á því ári hvoru í

sínu lagi ➔SÉRSKATTLAGNING

– Ath. til að þetta sé unnt verða bæði hjónin að samþykkja það

• Afleiðing af sérskattlagningu á árinu

– Hafi þau samnýtt persónuafslátt þannig að annar makinn

hefur nýtt persónuafslátt hins á staðgreiðsluárinu skal telja

þannig nýttan persónuafslátt þeim fyrrnefnda til góða, en 

skerða persónuafslátt hins síðarnefnda sem því nemur

– Gera skal sérstaka grein fyrir þessari nýtingu með framtali að

staðgreiðsluári liðnu

• Mökum, sem skilja, er hins vegar aldrei heimilt að telja

fram og vera skattlögð sem hjón allt árið á skilnaðarári
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Úrskurður nr. 395/2005

Gjaldár 2004 

• Sambúð kæranda og B lauk á miðju ári

2003 og voru þau skattlögð sem

einstaklingar vegna alls tekjuársins

2003

• Fallist var á kröfu kæranda um að halda

persónuafslætti B sem hún hafði nýtt

meðan sambúðin varaði á árinu 2003, 

það er frá áramótum til skilnaðardags
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Yfirlit
• Hjónaskattlagning, sjá 63. gr. TSL. Skv. því skattleggjast makar

sem gengið hafa í hjónaband, sem einstaklingar frá ársbyrjun

til giftingardags, en sem hjón frá og með þeim degi til ársloka

• Þetta gildir þó ekki ef hlutaðeigandur óska eftir að vera

samsköttuð, sem hjón, frá ársbyrjun. Sjá 4. málsl. 1. mgr. 63. 

gr. TSL. Þessu er eins farið um fólk í óvígðri sambúð, sbr. 3. 

mgr. 62. gr. TSL

• Makar, sem skilja á árinu, eiga hins vegar EKKI rétt á því að

láta skattleggja sig sem hjón allt árið. Frá og með skilnaðar-

degi til ársloka ber því að skattleggja þau sem einstaklinga –

hvað sem raular og tautar

• Hins vegar geta þau óskað eftir að vera skattlögð sem einstak-

lingar allt árið en til að svo megi verða þarf samþykki beggja að

liggja fyrir. Þetta breytir samt engu um persónuafsláttinn
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YSÚ 311/2000

• Kærandi óskaði eftir því að hann og fyrrverandi eiginkona hans yrðu

skattlögð sem hjón fram að hjúskaparslitum á árinu 1996 en sem

einstaklingar frá þeim tíma

• Í samræmi við framangreint viðhorf stóð kærandi skil á þremur

skattframtölum fyrir sig og eiginkonu sína árið 1997. Aftur á móti

hafði fyrrverandi eiginkona kæranda talið fram til skatts sem

einstaklingur sama ár og ekki lá fyrir að hún væri samþykk kröfu

kæranda

• Yfirskattanefnd hafnaði kröfu kæranda með vísan til þess að

hvort hjóna um sig gæti við hjúskaparslit óskað eftir því að telja

fram tekjur sínar hvort í sínu lagi
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Fráfall maka
• Við andlát lýkur skattskyldu manns. Hafi aðili verið í hjóna-

bandi eða sambúð FELLUR samsköttunin því niður

• Þetta er eðlilegt vegna þessa að hjónin eru þá ekki lengur

SAMVISTUM, sbr. 1. mgr. 62. gr. TSL

• Andlát skammlífari maka er auðvitað mjög íþyngjandi fyrir

hinn langlífari. Í skattalögunum er því reynt að koma til móts

við hann með því að HEIMILA

– Eftirlifandi maka ... að telja fram allar tekjur sínar og hins látna

maka sem hjón væru í samræmi við ákvæði 62. gr., í allt að níu

mánuði frá og með andlátsmánuði makans og fer þá um 

álagningu tekjuskatts og ákvörðun persónuafsláttar samkvæmt

því

– Ekki er alveg ljóst hvað þetta þýðir. Hins vegar er hafið yfir allan

vafa að eftirlifandi maki á rétt á tvöföldum persónuafslætti í 9. 

mánuði
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Úrskurður nr. 364/2003

Gjaldár 2002

• Hjónin A og B slitu samvistir í ársbyrjun

2001 og skildu að borði og sæng í mars 

sama ár. Í maí 2001 andaðist B

• Talið var að lagaheimild skorti til þess að

skattleggja A og B sem hjón allt árið 2001 

þar sem þau voru skilin að borði og sæng

þegar B lést

• Var kröfu A þess efnis því hafnað
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Börn
(frá og með 0 til og með 15 ára aldurs)

• Börn teljast ekki sjálfstæðir skattaðilar, sbr. 6. gr. TSL er

hljóðar svo:

– Barn, sem er innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, er ekki sjálfstæður

skattaðili, sé það á framfæri foreldra sinna (þar með taldir kjörforeldrar, 

stjúpforeldrar, fósturforeldrar)

– Barn, sem er innan 16 ára aldurs á tekjuárinu og misst hefur báða

foreldra sína getur því talist sjálfstæður skattaðili ef það er á einskis

manns framfæri svo sem er áréttað er í 3. mgr. 64. gr. TSL

• Skattstjóri má taka til greina umsókn framfæranda barns 

um að allar tekjur barns, sem misst hefur báða foreldra

sína og ekki hefur verið ættleitt, skuli skattlagðar hjá

barninu sjálfu í samræmi við ákvæði 2. mgr. 66. gr. Sama

á við ef barn hefur misst annað foreldri sitt

– TEKJUSKATTUR BARNS UNDIR ÞESSUM KRINGUM STÆÐUM

ER ÞVÍ 4%
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Hvenær geta börn fengið

skattkort?
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Skattlagning annarra tekna en 

launa, sbr. 64. gr. TSL
• Hvernig svo sem fjölskyldulegri stöðu barns er háttað skulu þær

tekjur barns, sem um ræðir í 1. tölul. A-liðar 7. gr.,[ það er laun,] þó

ávallt skattlagðar sérstaklega (hjá barni), sbr. 2. mgr. 64. gr. TSL 

– Launatekjur barns að frádregnum frádrætti skv. 1. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr., 

skulu skattlagðar sérstaklega hjá því í samræmi við ákvæði 2. mgr. 66. gr. TSL

– ATH. barn þarf ekki að greiða í lífeyrissjóð og nýtur því ekki frádráttar skv. 4. 

tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL

• Ákvæði 2. mgr. 66. gr. TSL hefur að geyma reglur um skatthlutfall

launatekna barna og segir þar

– Tekjuskattur af launatekjum barna skal vera 4% af tekjum umfram 180.000 kr. 
og skal barn ekki njóta persónuafsláttar - MUNA: SVONA GERIR MAÐUR EKKI

• Aðrar tekjur barns, en launatekjur, skulu teljast með tekjum þess foreldris

sem HÆRRI hefur hreinar tekjur skv. 1. tölul. 1. mgr. 62. gr. (laun og

skyldar tekjur) ef foreldrar þess eru skattlagðir, sem hjón, en ella með

tekjum þess foreldris eða manns sem nýtur barnabóta vegna barnsins skv. 

A-lið 68. gr., sbr. 1. mgr. 64. gr. TSL
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Barnaskattlagning

• Barn á ekki rétt á persónuafslætti. Það

getur maður lesið af 2. mgr. 66. gr. TSL, 

sbr. orðalagið: „og skal barn ekki njóta

persónuafsláttar.“

• En hvað með barnabætur? Það orkar

tvímælis. Sama gildir um vaxtabætur og

stafar það umfram allt af því að barn telst

ekki sjálfstæður skattaðili samkvæmt

lögum
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YSÚ 605/2012

• A, sem var 15 ára gömul og bjó í foreldrahúsum, 

eignaðist barn á árinu 2010

• A var ekki talin uppfylla skilyrði barnabóta

gjaldárið 2011 þar sem lagaskilyrði um 

skattskyldu framfæranda barns væri ekki uppfyllt

í tilviki barna innan 16 ára aldurs á tekjuári, sem

væru á framfæri foreldra sinna, enda teldust þau

ekki sjálfstæðir skattaðilar

• Var kröfu foreldra A um að A yrðu ákvarðaðar

barnabætur því hafnað
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Tekjuskattsútreikningur
Full skattskylda allt árið, sbr. 1. mgr. 66. gr. TSL

Sjá lög nr.????? 

• Tekjuskattur þeirra manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga

þessara og hafa verið heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal

reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tölul. 61. gr. sem hér

segir: 

1. Af tekjuskattsstofni allt að 4.411.211 kr. reiknast 17,0% tekjuskattur

2. Af næstu 11.758.159 - 4.411.212 kr. = 7.569.948 kr.  reiknast 23,5% 

tekjuskattur

3. Af tekjum frá 11.758.160 kr. reiknast 31.8% tekjuskattur.

• Fjárhæðarmörk tekjuskatsstofns skv. ofansögðu tölul. skulu taka 

breytingum í upphafi hvers árs í réttu hlutfalli við hækkun á launa-

vísitölu frá upphafi til loka næstliðins tólf mánaða tímabils

Breytingarnar á framangreindum viðmiðunarmörkum skal birta með

auglýsingu fjármálaráðherra fyrir upphaf staðgreiðsluárs í fyrsta sinn

í árslok 2010 (OG ÞAÐ HÖFUM VIÐ GERT)
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Skattstigi manna.
66. gr.TSL, sbr. 1. gr. laga nr. 132/2019

• Tekjuskattur þeirra manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga

þessara og hafa verið heimilisfastir hér á landi allt tekjuárið, skal

reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tölul. 61. gr. árið

2021 verður sem hér segir:

• Af tekjuskattsstofni að 3.962.699 kr. reiknast 17% tekjuskattur.

• Af næstu 7.162.346 kr. reiknast 23,5% tekjuskattur

• Af því sem umfram er 11.125.045 kr. reiknast 31,8% tekjuskattur.

• Sé tekjuskattsstofn annars samskattaðs aðila hærri en 11.125.045 

kr. skal það sem umfram er skattlagt með 23,5% skatthlutfalli allt að

helmingi þeirrar fjárhæðar sem tekjuskattsstofn þess tekjulægri er

undir 11.125.045 kr., þó reiknast 23,5% skatthlutfall aldrei af hærri

fjárhæð en 3.581.173 kr. við þessar aðstæður.
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Skattaafsláttur

taxreduction

• Frá reiknuðum tekjuskatti dregst:

– persónuafsláttur skv. A-lið 67. gr. og

• Sú fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekju-

skattur ársins hjá manninum, til greiðslu

• Útreikningur tekjuskatts og útsvars í

staðgreiðslu, vikulega, mánaðarlega ...
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LXI, sbr. lög nr. 132/2019

með lögum nr. 90/2003
• Þrátt fyrir ákvæði 2. málsl. 1. mgr. A-liðar 67. gr. skal

fjárhæð persónuafsláttar manna sem um ræðir í 1. 

mgr. 66. gr., og fundinn er samkvæmt ákvæðinu, í

upphafi staðgreiðsluáranna 2020 og 2021 og við

álagningu opinberra gjalda á árunum 2021 og 2022, 

taka breytingu í réttu hlutfalli við margfeldi tveggja

stærða:

a. hlutfallsbreytingar vísitölu neysluverðs milli upphafs og loka

næstliðins tólf mánaða tímabils og

b. hlutfalls nýrrar grunnprósentu tekjuskatts einstaklinga, að

útsvarsprósentu meðtalinni, af grunnprósentu tekjuskatts

einstaklinga árið áður, að útsvarsprósentu meðtalinni
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Hlutaársskattur
Full skattskylda hluta ársins, sbr. 2. mgr. 69. gr. TSL

• Í TEKJUSKATTSSTOFN manna, sem skattskyldir eru skv. 1. 

gr. en hafa einungis verið heimilisfastir hér á landi hluta tekju-

ársins, skal deila með fjölda dvalardaga þeirra hér á landi á

árinu og margfalda síðan þá útkomu með 365 

• Tekjuskattur skal síðan reiknast skv. 66. gr. af þannig reiknuð-

um tekjuskattsstofni, að teknu tilliti til 67. gr., eins og um væri að

ræða menn heimilisfasta hér á landi allt árið

• Í þá fjárhæð skal deila með 365 og margfalda þá útkomu með

fjölda dvalardaga þeirra hér á landi á árinu

• Sú fjárhæð sem þannig fæst skal vera endanlega ákvarðaður

og álagður tekjuskattur eða ákvarðaður ónýttur persónuafsláttur
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Útsvar, sbr. lög nr.4/1995 um tekjustofna

sveitarfélaga: Tekur til launa og skyldra tekna

• Auk tekjuskatts ber mönnum að greiða útsvar. Útsvar er lagt á tekjur

skv. lögum nr. 4/1995 um tekjuskattsstofna sveitarfélaga

• Þeir menn, sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum I. kafla laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt skulu greiða útsvar af tekjum sínum til þess

sveitarfélags, þar sem þeir áttu lögheimili 31. desember á tekjuárinu

• Stofn til álagningar útsvars skal vera hinn sami og tekjuskattsstofn, sbr. 

1. og 3. tölul. 61. gr. laga nr. 90/2003 laga um tekjuskatt og nemur

útsvarið ákveðnum hundraðshluta af tekjum hvers almanaksárs

✓ Þessi hundraðshluti má þó eigi vera hærri en 14,52% (var áður

14,48%,13,28%) og eigi lægri en 12,44%( var áður 11,24%) af

útsvarsstofni og skal sami hundraðshluti lagður á tekjur ALLRA

MANNA í hverju sveitarfélagi fyrir sig

✓ Útsvar af þeim tekjum barna, sem um ræðir í 2. og 3. mgr. 64. gr. laga

nr. 90/2003 um tekjuskatt skal vera 2% af tekjum umfram það lágmark

sem tilgreint er í 2. mgr. 66. gr.  sömu laga
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Tekjustofnar sveitafélaga

• Aðeins menn eru skyldir að greiða útsvar. Skv. því

er ekki unnt að leggja útsvar á lögaðila

• Lögaðilar greiða í raun enga skatta til lögheimilis-

sveitarfélags síns nema fasteignagjöld

• Bæði tekjuskattur og útsvar eru staðgreiðsluskyldir

skattar. Innheimtuhlutfall í staðgreiðslu er venjulega

ákveðið í lok desember ár hvert

• Skv. því ber vinnuveitanda að halda eftir ákveðnum

hluta af tekjunum og skila honum til innheimtumanns

ríkissjóðs eigi síðar en 15 dögum eftir lok næstliðins

almanaksmánaðar
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Útsvarsprósenta sveitarfélaga

2015-2020
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Ínnheimtuhlutfall í staðgreiðslu

2020
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Lækkun á tekjuskattsstofni
• Ríkisskattstjóri skal taka til greina umsókn manns um 

lækkun TEKJUSKATTSSTOFNS þegar svo stendur á

sem hér greinir: NÁNAR SJÁ  65. GR. TSL og reglugerð

nr. 495/2017
1. Ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns

verulega

2. Ef á framfæri manns er barn sem haldið er langvinnum sjúkdómum eða er

fatlað og veldur framfæranda verulegum útgjöldum umfram venjulegan

framfærslukostnað og mótteknar bætur

3. Ef maður hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu

4. Ef maður hefur veruleg útgjöld vegna menntunar barna sinna 16 ára og eldri

5. Ef maður hefur orðið fyrir verulegu eignatjóni sem hann hefur ekki fengið bætt

úr hendi annarra aðila

6. Ef gjaldþol manns hefur skerst verulega vegna tapa á útistandandi kröfum

sem ekki stafa frá atvinnurekstri hans
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1. töluliður
ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát skerðir gjaldþol

• Skilyrði fyrir lækkun samkvæmt þessum tölulið eru að ellihrörleiki, veikindi, 

slys eða mannslát hafi haft í för með sér skert gjaldþol

• Með skertu gjaldþoli er átt við að greiðslugeta manns sé skert vegna þess

að hann hafi orðið fyrir verulegum kostnaði umfram bætur og styrki sem

hann hefur fengið vegna framangreindra tilvika

• Með kostnaði vegna ellihrörleika, veikinda eða slysa í þessu sambandi er átt

við dvalarkostnað á stofnunum, lyfja- og lækniskostnað, kostnað vegna

ferða, ýmiss konar sérútbúnaðar vegna fötlunar o.s.frv. Sýnt skal fram á að

um óhjákvæmilegan kostnað sé að ræða og fyrir þurfa liggja gögn til

staðfestingar á honum

• Þó skal skattstjóri veita ívilnun án umsóknar fái gjaldþegn dvalarheimilis-

uppbót frá Tryggingastofnun ríkisins

• Með kostnaði vegna andláts er átt við útfararkostnað ef hinn látni hefur látið

eftir sig maka eða skylduómaga. Með útfararkostnaði er átt við venjulegan

kostnað vegna útfara
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YSÚ 339/2013

• Kröfu kæranda um ívilnun í sköttum vegna

kostnaðar sem hlotist hafði af meðferð hjá

sjúkraþjálfara og kírópraktor var hafnað

þar sem útgjöldin voru ekki talin hafa haft í

för með sér verulega skert gjaldþol

kæranda
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YSÚ 76/2018

• Kærandi óskaði eftir ívilnun í sköttum gjaldárið 2017 vegna andláts

maka kæranda á sama ári. Ríkisskattstjóri hafnaði beiðninni á þeim

forsendum að þar sem útfararkostnaður hefði fallið til á árinu 2017 

væri réttur kæranda til lækkunar skattstofna vegna slíks kostnaðar

við álagningu gjaldárið 2018

• Yfirskattanefnd vísaði til þess að reynt hefði á viðhorf af þessum

toga í úrskurðaframkvæmd, sbr. úrskurð yfirskattanefndar nr. 

299/2014. Þá kom fram að niðurstaða ríkisskattstjóra samrýmdist

ekki verklags- og vinnureglum embættisins sem gerð væri grein fyrir

í fræðigrein í Tíund, fréttablaði ríkisskattstjóra. Úrskurður

ríkisskattstjóra var felldur úr gildi og kæru kæranda vísað til

ríkisskattstjóra til meðferðar og uppkvaðningar nýs úrskurðar
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YSÚ 83/2017

• Ríkisskattstjóri féllst á beiðni kæranda um 

ívilnun í sköttum vegna læknismeðferðar

sem kærandi naut erlendis

• Með úrskurði yfirskattanefndar í málinu var

fallist á að taka tillit til ferðakostnaðar

erlendis við mat á fjárhæð ívilnunar
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2. töluliður
barn sem haldið er langvinnum sjúkdómum veldur manni

• Skilyrði fyrir lækkun skv. þessum tölulið er að maður hafi

veruleg útgjöld umfram venjulegan framfærslukostnað

vegna barns sem haldið er langvinnum sjúkdómum eða er

fatlað

• Með verulegum útgjöldum er átt við þann kostnað sem er

umfram fengnar bætur, styrki og lífeyri sem greiddur er

vegna kostnaðar sem af þessum tilvikum leiðir

• Með kostnaði í þessu sambandi er átt við dvalarkostnað á

stofnunum, lyfja- og lækniskostnað, kostnað vegna ferða, 

ýmiss konar sérútbúnaðar vegna fötlunar o.s.frv.

• Sýna þarf fram á að um óhjákvæmilegan kostnað sé að

ræða og leggja fram gögn til staðfestingar á honum
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3. töluliður
foreldra eða ... sannanlega á framfæri sínu skerðir ...

• Skilyrði fyrir lækkun samkvæmt þessum tölulið eru sannanleg

útgjöld vegna framfærslu foreldra eða annarra vandamanna

• Gera þarf grein fyrir í hverju útgjöldin eru fólgin og jafnframt

að sýna fram á að framfærslufé foreldris eða vandamanns, 

þ.e. tekjur, bætur og styrkir standi ekki undir nauðsynlegum

útgjöldum vegna framfærslunnar

• Skilyrði fyrir lækkun vegna barna eldri en 16 ára, sem maður

hefur á framfæri sínu, eru að barnið sé það tekjulágt vegna

atvinnuleysis eða af öðrum ástæðum að því sé ókleift að

standa undir eigin framfærslu

• Miðað er við fjárhæð barnalífeyris sem hámarksívilnun og hafi

barnið tekjur skerðist ívilnunin sem nemur þriðjungi af tekjum

þess
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4. töluliður
veruleg útgjöld vegna menntunar barna 16 ára og ... 

• Skilyrði fyrir lækkun samkvæmt þessum tölulið er að barnið sé orðið 16 

ára og stundi nám a.m.k. 3 mánuði á árinu

• Hér er fyrst og fremst átt við börn á aldrinum 16-21 árs sem stunda

nám að loknu grunnskólanámi þ.e. nám í mennta- eða fjölbrauta-

skólum, iðnnám o.þ.h. Veiti námið rétt til námslána kemur ívilnun ekki

til álita

• Hámarksívilnun er 342.000 kr. vegna náms sem stundað er hér á landi

• Ef sótt er um hærri ívilnun vegna náms sem stundað er erlendis þarf að

sýna fram á verulegan kostnað vegna námsins sem telja verður

umfram venjulegan námskostnað, svo sem há skólagjöld, fargjöld

o.þ.h.

• Ívilnun getur þó aldrei orðið hærri en tvöföld sú ívilnun sem veitt er

vegna náms hér á landi. Hafi námsmaðurinn tekjur skerðist ívilnunin

sem nemur þriðjungi af tekjum hans. Skv. því falla bætur niður við

tekjur að fjárhæð 1.025.795 kr. (342.000/0,3334)
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YSÚ 340/2013

• Kröfu kæranda um ívilnun vegna náms

dóttur kæranda við Listaháskóla Íslands

var hafnað þar sem talið var að ívilnun

vegna menntunar barns kæmi ekki til álita

vegna háskólanáms eða annars

sambærilegs framhaldsnáms
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YSÚ 29/2018

• Talið var fortakslaust skilyrði ívilnunar

vegna menntunar barns að um væri að

ræða útgjöld manns vegna menntunar

barna sinna 16 ára og eldri. Var kröfu

kæranda um ívilnun vegna

framhaldsskólanáms dóttur kæranda, 

sem var fædd árið 2001, því hafnað.
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5. töluliður
verulegt eignatjón???

• Skilyrði fyrir lækkun samkvæmt þessum tölulið

er að um sé að ræða VERULEGT EIGNATJÓN

sem ekki hafi fengist bætt úr hendi annars aðila

– Tap á hlutabréfum t.d. vegna bankahrunsins telst ekki

eignatjón í þessu sambandi

• Með verulegu eignatjóni er hér átt við að fjárhags-

legar afleiðingar tjóns sem verður á eignum manns

skerði gjaldþol hans

• Ívilnun kemur ekki til álita ef mögulegt er að

fá tjónið bætt úr hendi annars aðila
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YSÚ 54/2016
• Stuttu eftir að kærendur fluttu í húseign sem þau keyptu á árinu 2011 komu í ljós

miklar rakaskemmdir á eigninni. Fluttu kærendur þá úr húsinu og riftu í kjölfarið

kaupunum. Kærendur kröfðust þess að þeim yrði veitt ívilnun vegna tjóns sem

hlotist hefði af völdum myglusvepps í húseigninni

• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að tjón á eignum af völdum myglusvepps

gæti eftir atvikum fallið undir hugtakið eignatjón og þannig orðið grundvöllur

ívilnunar. Ætti það einkum við ef grandlaus kaupandi húseignar yrði fyrir slíku

tjóni sem ekki fengist bætt. Ekki var fallist á með kærendum að umsamin

greiðsla þeirra til seljanda húseignarinnar á grundvelli réttarsáttar og kostnaður

af málarekstrinum yrði felldur undir hugtakið eignatjón. Þá yrði annar óbeinn

kostnaður kærenda, svo sem vegna leigu orlofsíbúðar, læknis þjónustu, 

sérfræðiúttekta á húsnæðinu og vinnutaps, ekki virtur sem eignatjón í

umræddum skilningi

• Á hinn bóginn var fallist á með kærendum að tjón þeirra vegna skemmda á

búslóð af völdum myglusvepps gæti verið grundvöllur að veitingu ívilnunar. Að

virtum gögnum málsins þótti ekki ástæða til að draga í efa að tjón vegna

skemmda á búslóð, sem ekki hefði fengist bætt úr hendi annarra aðila, teldist

verulegt og var þá bæði litið til þess sem upplýst var um förgun búslóðar

kærenda og útgjalda vegna endurnýjunar búslóðar á árinu 2011. Var kærendum

ákvörðuð ívilnun að fjárhæð 700.000 kr.
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6. töluliður
tap á útistandandi kröfum sem ekki tengjast ...  

• Skilyrði fyrir lækkun samkvæmt þessum tölulið er að gjaldþol

manns sé verulega skert vegna tapa á ÚTISTANDANDI

KRÖFUM sem ekki stafa af atvinnurekstri hans

• Með atvinnurekstri í þessu sambandi er átt við atvinnurekstur

sem einstaklingur hefur með höndum og eignaraðild í

sameignarfélagi eða hlutafélagi

• Það telst þó ekki atvinnurekstur ef eignarhluti í hlutafélagi er

óverulegur og aðild og tengsl manns við félagið eru þannig

að ekki sé ástæða til að líta þannig á að um atvinnurekstur sé

að ræða

• Sé eignarhluti minni en 20% telst hann óverulegur í þessu

sambandi

• Skuld telst töpuð þegar sýnt hefur verið fram á fullnægjandi

hátt að hún fáist ekki greidd
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YSÚ 218/2018

• Kærandi óskaði eftir ívilnun í sköttum vegna ábyrgðar á

námsláni fyrrverandi maka sem féll á kæranda á árinu 2016

• Ekki var fallist á með ríkisskattstjóra að sú staðreynd, að lánið

var tekið á meðan kærandi og fyrrverandi maki hennar voru í

hjúskap, gæti haft í för með sér að líta yrði svo á að um 

sameiginlega skuldbindingu þeirra væri að ræða þannig að

girt væri fyrir ívilnun vegna skuldataps af þeim sökum.

• Var bent á í því sambandi að hjón bæru almennt ekki ábyrgð

á fjárskuldbindingum hvors annars, sbr. hjúskaparlög nr. 

31/1993. Var úrskurður ríkisskattstjóra felldur úr gildi og kæru

kæranda vísað til ríkisskattstjóra til nýrrar meðferðar og

uppkvaðningar nýs úrskurðar
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YSÚ 61/2018

• Á árinu 2014 sögðu kærendur upp búsetusamningi við

húsnæðissamvinnufélagið X og öðluðust þá rétt til

endurgreiðslu andvirðis búseturéttar

• Með samþykkt og staðfestingu nauðasamnings á árinu 2016 

losnaði X hsf. undan skuldbindingu sinni um endurgreiðslu

búseturéttarins og í kjölfarið seldu kærendur réttindin fyrir

lægri fjárhæð en sem nam andvirði þeirra

• Talið var að kærendur hefðu sýnt fram á það með fullnægjandi

hætti að mismunurinn fengist ekki endurgreiddur. Var 

kæruúrskurður ríkisskattstjóra, þar sem hafnað var beiðni

kærenda um ívilnun í sköttum vegna tapaðrar kröfu á hendur X 

hsf., því felldur úr gildi og kæra kærenda send ríkisskattstjóra

til meðferðar og uppkvaðningar nýs úrskurðar
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Flettið upp í Tíund
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Reglur nr. 495/2017

• Ríkisskattstjóri er heimilt að veita ívilnun

án umsóknar. Venjulega er það gert

þegar andlát ber að höndum

• Sækja ber um ívilnun til ríkisskattstjóra. 

Best er að gera það í tengslum við

framtalsskil. Ákvörðun ríkisskattstjóra

um ívilnun var áður fyrr endanleg í

málinu

• Nú má hins vegar kæra ákvörðun hans

til yfirskattanefndar
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Nr. 495 10. maí 2017 

AUGLÝSING  
um viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra um ákvörðun á lækkun 

á skattstofnum (ívilnun) við álagningu opinberra gjalda 2018. 

 

Við tilteknar aðstæður er heimilt að óska eftir lækkun á skattstofnum einstaklinga samkvæmt 

65. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Óska þarf eftir lækkun (ívilnun) í skattframtali og fylla þarf 

út þar til gerða umsókn (RSK 3.05). Gera þarf grein fyrir aðstæðum, sýna fram á útlagðan kostnað á 

viðkomandi ári og leggja fram önnur gögn eftir því sem við á. Sé umsókn eða gögn ófullnægjandi 

eða nauðsynleg gögn fylgja ekki er umsókninni synjað að svo stöddu.  

Heimild ríkisskattstjóra til lækkunar á skattstofnum getur einkum átt við vegna sérstakra áfalla, 

svo sem slysa eða veikinda, sérstakra útgjalda vegna þungrar framfærslu, en einnig ef maður verður 

fyrir verulegu óbættu eignatjóni, tapar kröfum eða á hann falla ábyrgðir sem ekki stafa af atvinnu-

rekstri. 

Eftirfarandi reglur eiga að jafnaði við þegar ívilnun er ákvörðuð. Komi eitthvað það fram af 

hálfu umsækjanda sem t.d. sýnir fram á einhverja sérstöðu í viðkomandi máli þá er það skoðað 

sérstaklega. 
 

A. Ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega (samanber 

1. tölul. 65. gr. tekjuskattslaga). 

Lækkun kemur til álita ef veikindi, slys, ellihrörleiki eða mannslát hafa í för með sér verulega 

skert gjaldþol hjá einstaklingi. Fyrst og fremst er litið til þess að til hafi fallið kostnaður sem einstak-

lingurinn hefur greitt sjálfur og er umfram það sem telst venjulegur almennur kostnaður, t.d. vegna 

lyfja og læknishjálpar. Ívilnun kemur því almennt ekki til greina nema kostnaður sé umfram það sem 

venjulegt telst.  

Venjulegur almennur kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu hvers og eins einstaklings tekur mið 

af reglum um greiðsluþátttöku ríkisins, sbr. upplýsingar sem fram koma á vef Sjúkratrygginga 

Íslands þar um hverju sinni (sjukra.is). Er í því sambandi miðað við hámarksgreiðslu einstaklings 

fyrir læknisþjónustu, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, talþjálfun, rannsóknir, geisla- og myndgreiningar, 

meðferð húðsjúkdóma og þjónustu sálfræðinga sem starfa samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar 

Íslands. Á sama hátt er miðað við að venjulegur almennur kostnaður vegna lyfjakaupa sé sá kostn-

aður sem einstaklingi er að hámarki gert að greiða samkvæmt greiðsluþátttökukerfi ríkisins, sbr. 

upplýsingar á vef Sjúkratrygginga Íslands þar um hverju sinni (sjukra.is). Sértækur kostnaður er sá 

kostnaður sem fellur ekki undir greiðsluþátttöku ríkisins, t.d. ákveðinn lyfjakostnaður, eða kostnaður 

sem fellur ekki undir framangreinda skilgreiningu á því sem telst venjulegur heilbrigðiskostnaður, 

eins og t.d. kostnaður við heyrnartæki og tannviðgerðir vegna sjúkdóma.  

Skert gjaldþol er að jafnaði reiknað út frá birtum dæmigerðum neysluviðmiðum velferðar-

ráðuneytisins fyrir heimili á Íslandi í upphafi þess tekjuárs sem umsókn um ívilnun varðar og taka 

fjárhæðir breytingum á milli ára samkvæmt þessum viðmiðum. Telji umsækjandi að gjaldþol hans 

hafi skerst umfram það sem útreikningur samkvæmt reglunum sýnir ber honum að rökstyðja það 

sérstaklega og leggja fram skýringar og eftir atvikum gögn.  
 

1. Vegna mannsláts (samanber 1. tölul. 65. gr. tekjuskattslaga). 

Við mat á ívilnun er einkum litið til útfararkostnaðar og eins ef til fellur annar kostnaður vegna 

andlátsins, sem telst verulegur. 
Sé kostnaður 950.000 kr. eða lægri, þarf ekki að tilgreina sundurliðaðar fjárhæðir. Ef óskað er 

eftir hærri ívilnun þarf að gera sundurliðaða grein fyrir þeim kostnaði sem til féll. Ívilnun verður 

ekki hærri en 1.350.000 kr. nema í sérstökum undantekningartilvikum.  
 

2. Vegna veikinda, slysa, eða ellihrörleika (samkvæmt 1. tölul. 65. gr. tekjuskattslaga). 

Komi lækkun til álita er reiknaður saman sá kostnaður sem heimilt er að horfa til og einstak-

lingurinn hefur greitt sjálfur og reynist umfram það sem telst venjulegur kostnaður, t.d. vegna lyfja 

og læknishjálpar. Almennur venjulegur kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu og lyfja telst að jafnaði 



Endurgreiðslur á skatti

• Samkvæmt tekjuskattslögum eiga menn rétt á

þrenns konar endurgreiðslum á skatti

1. Persónuafslátturinn er í eðli sínu tekjuskattsendur-

greiðsla. Til að finna tekjuskatt til greiðslu ber

þannig að draga persónuafslátt frá reiknuðum

tekjuskatti

– Og standi eitthvað eftir ónýtt af honum gengur það

til lækkunar á reiknuðu útsvari

➢Hinar endurgreiðslurnar eru annars vegar

barnabætur og hins vegar vaxtabætur. Í daglegu

máli eru þessar endurgreiðslur venjulega kallaðar

BÆTUR
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Persónuafsláttur

í staðgreiðslu árið 2021
• Persónuafsláttur manna, sem skattskyldir eru hér á landi allt almanaksárið 2019, 

skal vera 609.509 krónur, eða 50.792 krónur að meðaltali á mánuði. Fjárhæð

persónuafsláttar skal birta með auglýsingu fjármálaráðherra fyrir upphaf staðgreiðsluárs

1. Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður tekjuskattur af tekju-

skattsstofni skv. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að

þeim mun, og ráðstafa því til að greiða útsvar hans á álagningarárinu

2. Sá persónuafsláttur, sem þá er enn óráðstafað, fellur niður, nema um sé að ræða

óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna, sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 62. 

gr., en þá skal óráðstöfuðum persónuafslætti annars makans bætt við persónuafslátt

hins

3. Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjárhæð en 

reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. skal ríkissjóður

leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða útsvar hans á álagningarárinu

4. Af þeim persónuafslætti sem þá er óráðstafað skal 22/37 hlutum ráðstafað til að greiða

tekjuskatt sem lagður er á fjármagnstekjur, sbr. 3. mgr. 66. gr. 

5. Sá hluti persónuafsláttar, sem þá verður enn óráðstafað, fellur niður. Ónýttan persónu-

afslátt er því Ekki unnt að flytja á milli ára
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Persónuafsláttur

í staðgreiðslu árið 2020
• Persónuafsláttur manna, sem skattskyldir eru hér á landi allt almanaksárið 2019, 

skal vera 655.538 krónur, eða 54.625 krónur að meðaltali á mánuði. Fjárhæð

persónuafsláttar skal birta með auglýsingu fjármálaráðherra fyrir upphaf staðgreiðsluárs

1. Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður tekjuskattur af tekju-

skattsstofni skv. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að

þeim mun, og ráðstafa því til að greiða útsvar hans á álagningarárinu

2. Sá persónuafsláttur, sem þá er enn óráðstafað, fellur niður, nema um sé að ræða

óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna, sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 62. 

gr., en þá skal óráðstöfuðum persónuafslætti annars makans bætt við persónuafslátt

hins

3. Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjárhæð en 

reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. skal ríkissjóður

leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða útsvar hans á álagningarárinu

4. Af þeim persónuafslætti sem þá er óráðstafað skal 22/37 hlutum ráðstafað til að greiða

tekjuskatt sem lagður er á fjármagnstekjur, sbr. 3. mgr. 66. gr. 

5. Sá hluti persónuafsláttar, sem þá verður enn óráðstafað, fellur niður. Ónýttan persónu-

afslátt er því Ekki unnt að flytja á milli ára
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Persónuafsláttur

í staðgreiðslu árið 2019
• Persónuafsláttur manna, sem skattskyldir eru hér á landi allt almanaksárið 2019, 

skal vera 677.358 krónur, eða 56.447 krónur að meðaltali á mánuði. Fjárhæð

persónuafsláttar skal birta með auglýsingu fjármálaráðherra fyrir upphaf staðgreiðsluárs

1. Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður tekjuskattur af tekju-

skattsstofni skv. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að

þeim mun, og ráðstafa því til að greiða útsvar hans á álagningarárinu

2. Sá persónuafsláttur, sem þá er enn óráðstafað, fellur niður, nema um sé að ræða

óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna, sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 62. 

gr., en þá skal óráðstöfuðum persónuafslætti annars makans bætt við persónuafslátt

hins

3. Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjárhæð en 

reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. tölul. 1. mgr. 66. gr. skal ríkissjóður

leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða útsvar hans á álagningarárinu

4. Af þeim persónuafslætti sem þá er óráðstafað skal 22/37 hlutum ráðstafað til að greiða

tekjuskatt sem lagður er á fjármagnstekjur, sbr. 3. mgr. 66. gr. 

5. Sá hluti persónuafsláttar, sem þá verður enn óráðstafað, fellur niður. Ónýttan persónu-

afslátt er því Ekki unnt að flytja á milli ára
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Muna tröppuganginn

Maki 1

A) Persónuafsláttur

dregst fyrst frá reiknuðum

tekjuskatti makans

B) Nemi persónuaf-

slátturinn hærri fjárhæð

en reiknaður tekjuskattur

dregst það sem afgangs

er frá reiknuðu útsvari

C) Standi eitthvað ónýtt

eftir af persónuafslætti

makans að loknum

þessum frádrætti fellur

það niður nema um sé að

ræða maka í hónabandi

o. s. frv. 

Maki 2

D)... en þá dregst

persónuafslátturinn frá

reiknuðum tekjuskatti hins

makans

E) og svo frá reiknuðu

útsvari hans það er að

segja ef eitthvað stendur

þá eftir

F) Það sem afgangs er að

loknum þeim frádrætti

dregst síðan frá reiknuðum

fjármagnstekjuskatti

fyrrtalda makans og svo

hins síðartalda

HJÓN



Njótendur persónuafsláttar

• Persónuafsláttur er bundinn við einstaklinga það er 

sérhvern mann 16 ára og eldri

• Karl og kona í hjónabandi, óvígðri sambúð og fólk

af sama kyni sem búa saman sem hjón hafa þó

möguleika á að samnýta ónýttan persónuafslátt

hvors annars með ákveðnum hætti

• Foreldrar geta hins vegar ekki nýtt sér persónu-

afslátt barna sinna. Hið sama gildir um vini sem búa

saman. Í því sambandi gildir einu þótt aðilarnir haldi

sameiginlegt heimili
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148. löggjafarþing 2017–2018.

Þingskjal 1334  —  603. mál.

Svar

fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni

um ónýttan persónuafslátt.

Fyrirspurnin hljóðar svo:

Hver var heildarupphæð ónýtts p ersónuafsláttar þeirra sem rétt áttu á persónuafslætti

samkvæmt lögum um tekjuskatt árin 2016 og 2017 og hve margir einstaklingar áttu ónýttan

persónuafslátt við lok hvors árs? Svar óskast  sundurliðað eftir árum og eftirfarandi aldurs-

hópum:

a. 16–20 ára,

b. 21–25 ára,

c. 26–35 ára,

d. 36–50 ára,

e. 51–66 ára,

f. 67 ára og eldri.

Heildarupphæðir ónýtts persónuafsláttar og fjöldi einstaklinga með ónýttan persónuafslátt

er sem hér segir:

Tafla 1: Ónýttur persónuafsláttur tekjuárið 2016.

Aldurshópur
Fjöldi einstaklinga

með ónýttan persónuafslátt

Heildarupphæð ónýtts

persónuafsláttar (millj. kr.)

16–20 ára 14.392 4.620

21–25 ára 5.601 1.662

26–35 ára 4.118 1.544

36–50 ára 2.453 962

51–66 ára 2.179 742

67 ára og eldri 3.207 982

Samtals 31.950 10.512

Tafla 2: Ónýttur persónuafsláttur tekjuárið 2017.

Aldurshópur
Fjöldi einstaklinga

með ónýttan persónuafslátt

Heildarupphæð ónýtts

persónuafsláttar (millj. kr.)

16–20 ára 13.893 4.599

21–25 ára 5.338 1.672

26–35 ára 4.113 1.618

36–50 ára 2.385 989

51–66 ára 2.092 745

67 ára og eldri 2.768 854

Samtals 30.589 10.477



Skattkort - aflagt

Ath. breytta framkvæmd

• Frádráttur persónuafsláttar frá reiknuðum skatti í staðgreiðslu
byggist á því að maður hafi Skattkort. Sjá lög um staðgreiðslu
opinberra gjalda nr. 45/1987. Ath. líka breytta framkvæmd. Skv. 
henni hefur skattkortið verið aflagt

• Rikiskattstjóri gefur út skattkort og vilji maður láta taka tillit til
persónuafsláttar við útborgun launa verður hann að afhenda
launagreiðanda skattkort sitt

• Launagreiðandi, sem ekki hefur skattkort launamanns undir
höndum, er semsé óheimilt að taka tillit til persónuafsláttar
manns við greiðslu launa hans

• Nýti annað hjóna eða sambúðaraðila ekki að fullu persónu-
afslátt sinn er unnt að skipta skattkortinu þannig að hinn makinn
geti nýtt sér þann hluta af persónuafslættinum sem ónýttur er

• Launagreiðanda er heimilt að taka tillit til persónuafsláttar, sem
samkvæmt áritun síðasta launagreiðanda á bakhlið
skattkortsins, hefur ekki verið nýttur það sem af er árinu
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Skattkort lögð af
Frá árinu 2016 er útgáfu skattkorta hætt

en í staðinn er notaður rafrænn persónuafsláttur
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• Í samræmi við breytingar á lögum nr. 

45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, 

verða skattkort lögð af frá og með árinu

2016

• Þótt notkun skattkorta verði 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 vef

ríkisskattstjóra – RSK.is



Persónuafsláttur A-liður 67. gr. TSL

Reglugerð nr. 10/1992

• Persónuafsláttur miðast við dvalartíma hér á landi. 
Reiknast hann frá og með komudegi til brottfarar-
dags

• Dvelji maður hér á landi allt árið (365 daga) er 
persónuafsláttur hans óskertur 609.509 kr. sem 
jafngildir 609.509/365 = 1.669 pr. dag 

• Nemi dvalartíminn færri dögum ber því að marg-
falda dagafjöldann með 1.669 kr. Sjá 2. mgr. 69. 
gr. TSL

– Dæmi: Ef maður er heimilisfastur hér á landi í 200 daga þá er 
persónuafsláttur hans 609.509/365*200 = 333.978 kr. í
staðgreiðslu
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Barnabætur, sbr. B-lið 67. gr. TSL
barnabætur eru ekki barnalífeyri

RÍKINU ER 

• Skylt er að greiða barnabætur með sérhverju barni innan 18 ára aldurs á tekjuárinu, sem

(1) heimilisfast er hér á landi og er á (2)framfæri þeirra sem skattskyldir eru skv. 1. gr.
– Börn á framfæri þeirra sem skattskyldir eru skv. 3. gr. TSL eiga því ekki rétt á barnabótum. Ath. þó EES kaflann

• Barnabætur eru greiddar framfæranda barns. Barnið sjálft nýtur því ekki barnabótanna

Framfærandi telst sá aðili SEM HEFUR BARNIÐ HJÁ SÉR og annast framfærslu þess í lok

tekjuársins. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í þessu sambandi.

• Hjón, sem skattlögð eru skv. 62. gr., teljast bæði framfærendur og skiptast barnabætur milli

þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambúðarfólk sem uppfyllir í lok tekjuársins skilyrði

3. mgr. 62. gr. enda þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt þeirri grein. Að sama

skapi teljast þeir sem halda heimili saman ásamt barni sínu framfærendur í skilningi

ákvæðisins þótt skilyrði til skráningar á sambúð séu ekki uppfyllt. Við slíkar aðstæður

skal ákvarða barnabætur eins og um hjón sé að ræða.

• Sé svo ástatt, að einungis annað hjóna er skattskylt hér á landi skv. 1. gr., skal reikna því

fullar barnabætur vegna þeirra barna hjónanna, sem eru heimilisföst hér á landi, eftir þeim

reglum er gilda um hjón, enda liggi fyrir upplýsingar um tekjur beggja ásamt upplýsingum

um barnabætur eða hliðstæðar greiðslur vegna sömu barna sem greiddar hafa verið

erlendis
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Rétthafar barnabóta

„framfæri þeirra sem skattskyldir eru skv. 1. gr.“

• Skattskylt/dir foreldri/ar sem eiga heima

hér vegna

– barna sem búa hjá þeim á Íslandi

– barna sem búa erlendis á EES svæðinu

• Skattskylt/dir foreldrar sem búa erlendis

– ísl. námsmenn erlendis

– starfsmenn utanríkisþjónustunnar

• Ekki skattskylt/dir foreldri/ar eiga því ekki

rétt á barnabótum
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Fjárhæð barnabóta

• Fjárhæð barnabóta fer eftir því hversu lengi barn 

hefur átt heima hér á landi á almanaksárinu. 

Greiða ber fullar barnabætur vegna þeirra barna

sem hafa verið búsett hér allt árið - en

• Fyrir barn sem öðlast heimilisfesti hér á landi á

tekjuárinu skal hins vegar einungis greiða

barnabætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á

landi á því ári. Þannig skal fjárhæð barnabóta og

skerðingarmörk vegna tekna ákvarðast í hlutfalli

við dvalartímann
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Úrskurður nr. 187/2005

Gjaldár 2003
Eintæðir foreldrar fá hærri barnabætur en fólk í sambúð

• Ágreiningur í máli þessu laut að því hvort kærandi hefði verið í sam-

búð með B í árslok 2002 þannig að reglur um barna- og vaxtabætur

sambýlisfólks ættu við í tilviki hennar og B

• Kærandi hélt því fram að sambúð þeirra hefði hafist á árinu 2003 og

kærandi því verið einstætt foreldri í árslok 2002

• Yfirskattanefnd taldi að virtum gögnum málsins nægilega fram komið

að kærandi og B hefðu haft stöðu sambúðarfólks í árslok 2002 og

var í því sambandi m.a. litið til fyrirliggjandi upplýsinga um flutning

kæranda og barna hennar inn á heimili móður B, þar sem B átti

jafnframt lögheimili, flutning kæranda og B á sama tíma, aðkomu B 

að fasteignakaupum kæranda og þungun kæranda seinni part árs

2002

• Var skattstjóri talinn hafa ákvarðað kæranda barnabætur og vaxta-

bætur árið 2003 í samræmi við lög
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Almennar barnabætur

tekjutengdar bætur
Ath. tölur

• Almennar barnabætur – hjón og sambúðarfólk

– Greiða skal tekjutengdar barnabætur með hverju

barni INNAN 18 ára aldurs á tekjuárinu sem árlega

skulu nema 234.500 kr. með fyrsta barni en

279.200 kr. með hverju barni umfram eitt

• Almennar barnabætur - einstæðir foreldrar

– Tekjutengdar barnabætur með börnum einstæðra

foreldra skulu vera 390.700 kr. með fyrsta barni en

400.800 kr. með hverju barni umfram eitt

10/16/2021 ÁgV 110



10/16/2021 ÁgV 111



10/16/2021 ÁgV 112



10/16/2021 ÁgV 113



10/16/2021 ÁgV 114



Aukabarnabætur

• AUKABARNABÆTUR. Þessar bætur skertust

ekki áður fyrr en gera það núna

– Til viðbótar hinum almennu barnabótum skal árlega

greiða tekjutengdar barnabætur að fjárhæð 140.000 kr. 

með öllum börnum YNGRI en sjö ára á tekjuárinu

• Sjá e-lið 2. gr. laga nr. 164/2010 er hljóðar svo:

– Við 4. mgr. A-liðar 68. gr. TSL bætast tveir nýir málsliðir, 

svohljóðandi:

– Til viðbótar barnabótum samkvæmt þessari málsgrein

skal greiða TEKJUTENGDAR barnabætur með öllum

börnum yngri en sjö ára á tekjuárinu

– Skulu þær árlega nema 133.300 kr. og skal skerðingar-

hlutfall þeirra vera 4% með hverju barni
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Skerðing almennra barnabóta
• Tekjutengdar barnabætur skerðast í jöfnu hlutfalli við

tekjuskattsstofn umfram 7.200.000 kr. hjá hjónum og

umfram 3.600.000  kr. hjá einstæðu foreldri

• Með tekjuskattsstofni í þessu sambandi er átt við tekjur

skv. II. kafla laganna, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 

3., 4. og 5. tölul. A-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. gr. og

frádráttar skv. 31. gr. 

– Staðaruppbætur, sbr. 2. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL 

teljast semsé til tekjuskattsstofns í þessu sambandi

• Sé um að ræða eitt barn skerðast barnabætur

um 4% af tekjum umfram þessi mörk, ef börnin

eru tvö um 6% og ef börnin eru þrjú eða fleiri um 

8%. Nánar sjá næstu glæru
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Skerðing barnabóta 2020

nánar
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Barnabætur í Danmörku

2016. Gengi í dag er 20
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Greiðsla barnabóta

• Barnabætur eru reiknaðar í fyrsta skipti

vegna barns í álagningu árið eftir að það

fæðist og í síðasta skipti í álagningu á því ári

sem 18 ára aldri er náð

• Við ákvörðun barnabóta 2021 er miðað við

fjölskyldu stöðu eins og hún er í Þjóðskrá 31. 

desember 2020 og er þeim sem barnið hefur

lögheimili hjá greiddar allar barnabæturnar
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Fyrirframgreiðsla barnabóta
Heimilt er að fyrirframgreiða barnabætur

• Fyrirframgreiðslan nemur 50% af áætluðum 
barnabótum ársins og greiðist með tveimur 
jöfnum greiðslum, 1. febrúar og 1. maí. Við 
ákvörðun á fyrirframgreiðslu er tekið mið af 
upplýsingum úr staðgreiðsluskrá um launa-
tekjur framfæranda 

• Við uppgjör í ágúst er fyrirframgreiðslan 
dregin frá barnabótum eins og þær eru 
ákvarðaðar við álagningu. Eftirstöðvar eru 
greiddar út með tveimur jöfnum greiðslum 
1. ágúst og 1. nóvember
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Annar frádráttur

Erlendar barnabætur

• Fjárhæð barnabóta skal skerða um þær

barnabætur eða hliðstæðar bætur sem

framfærandi hefur fengið erlendis frá á

sama tekjuári vegna barnsins

• Algengast er að á þetta reyni hjá íslensk-

um námsmönnum erlendis, sbr. 3. mgr. 

69. gr. TSL
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EES borgarar
Bann við mismunun

• Greiðsla barnabóta einskorðast við börn sem heimilisföst eru hér á landi hluta

eða allt almanaksárið

• Þótt barn sé ekki heimilisfast hér á landi ber þó að greiða barnabætur með

því ef það er á framfæri ríkisborgara hins Evrópska efnahagssvæðis, 

aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum, enda

sé framfærandi skattskyldur hér á landi skv. 1. gr. þessara laga eða tryggður á

grundvelli 12., 13. eða 14. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar

• Skilyrði fyrir ákvörðun barnabóta samkvæmt þessari málsgrein eru þau að

barnið sé heimilisfast í einhverju ríkja hins Evrópska efnahagssvæðis, í

aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum og að

fram séu lögð fullnægjandi gögn frá bæru stjórnvaldi í því landi þar sem börnin

eru heimilisföst

• Sá sem rétt kann að eiga til barnabóta með barni, sem ekki hefur heimilisfesti

á Íslandi, skal sækja um bætur til ríkisskattstjóra og leggja fram upplýsingar

um tekjur framfærenda, ásamt upplýsingum um barnabætur eða hliðstæðar

greiðslur vegna sömu barna, sem greiddar hafa verið erlendis
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Í Danmörku

kostar barna

bótakerfið um 

15 milljarða dk. 

Þar af renna 90 

milljónir til

útlendinga

vegna barna í

öðrum EU 

löndum.

Hvað kostar barnabótakerfið hér á landi?



Hjón og sambúðarfólk

• Barnabætur hjóna
Við álagningu skiptast barnabætur jafnt á milli hjóna og 
sama gildir um áætlaða fyrirframgreiðslu. Eigi hjón ekki 
sama lögheimili greiðast barnabæturnar til þess foreldris 
sem barnið er skráð hjá enda liggi fyrir upplýsingar um 
tekjur beggja. Sömu reglur gilda um pör í staðfestri 
samvist sem hafa barn á framfæri

• Barnabætur sambúðarfólks
Barnabætur sambúðarfólks sem uppfyllir skilyrði fyrir 
samsköttun í lok tekjuársins skiptast á milli þeirra eins 
og hjá hjónum hvort sem þau óska samsköttunar eða 
ekki. Við ákvörðun á fjárhæð bótanna er miðað við 
samanlagðar tekjur og eignir samkvæmt skattframtölum 
beggja

10/16/2021 127ÁgV



Úrskurður nr. 265/2007

Gjaldár 2006 

• A og B, sem áttu saman tvö börn, slitu samvistir á

árinu 2005 og voru skattlögð sem einhleypingar

við álagningu opinberra gjalda gjaldárið 2006

• Í málinu krafðist A þess að honum yrðu

ákvarðaðar barnabætur með börnum sínum

gjaldárið 2006 þar sem hann væri framfærandi

barnanna ásamt B

• Yfirskattanefnd hafnaði þeirri kröfu á þeim

forsendum að börnin hefðu búið hjá B í árslok

2005
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Einstæðir foreldrar

sameiginleg forsjá

• Barnabætur einstæðra foreldra
Einstætt foreldri fær greiddar óskiptar barnabætur með 
barni sem það hefur á framfæri. Með einstæðu foreldri er 
átt við þá sem hafa barn sitt hjá sér og EINIR annast 
framfærslu þess. Það foreldri sem ekki hefur barnið hjá 
sér, en greiðir meðlag, fær ekki greiddar barnabætur. Í 
Þjóðskrá er engin sérmerking fyrir einstæða foreldra. Til 
að staðfesta að framteljandi sé einstætt foreldri þarf hann 
að merkja í þar til gerðan reit á skattframtali

• Sameiginlegt forræði
Barnabætur fær sá sem hefur barnið hjá sér og annast 
framfærslu þess. Sameiginlegt forræði hefur ekki áhrif þar 
á. Hafi foreldrar sameiginlegt forræði fær það foreldri 
barnabæturnar sem barnið á lögheimili hjá
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YSÚ 297/2002

Hvenær er maður einstæður?
• Kærandi, sem hafði tvö börn sín á

aldrinum 16 og 17 ára á framfæri sínu, 

krafðist þess að henni yrðu ákvarðaðar

vaxtabætur sem einstæðu foreldri

• Yfirskattanefnd hafnaði þeirri kröfu þar

sem talið var að réttur manns til vaxtabóta

eftir reglum um einstæða foreldra væri

háður því að barn væri innan 16 ára

aldurs á tekjuári
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Barnabætur erlendis

Námsmenn
• Barnabætur eða hliðstæðar greiðslur erlendis frá

Þeir sem dvelja erlendis, en eiga lögheimili hér á landi, geta átt rétt á 
barnabótum, þó einungis að því marki sem barnabætur hér á landi 
eru hærri en barnabætur eða hliðstæðar greiðslur erlendis frá. Þetta 
gildir einnig um námsmenn sem stunda nám erlendis en halda 
skattalegu heimili hér á landi

• Barnabætur í EES ríkjum
Íslendingar er starfa í ríki á hinu evrópska efnahagssvæði og hafa á 
framfæri barn, sem heimilisfast er hér á landi, geta bæði átt rétt á 
barnabótum hér og í atvinnuríkinu. Sé annað hjóna búsett hér á 
landi og í launuðu starfi, fær það greiddar barnabætur hér, annars 
flyst rétturinn til atvinnuríkisins. Séu barnabætur þar lægri en hér, 
greiðist mismunurinn hér á landi

• Ekki skattskyldar tekjur
Barnabætur eru ekki skattskyldar tekjur og ekki þarf að gera grein 
fyrir þeim á skattframtali, sbr. 7. tölul. 28. gr. TSL
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Almennt um vaxtabætur

• Flestir þeir sem kaupa eða byggja sér íbúð verða

að taka lán vegna kaupanna/byggingarinnar

• Við það verða þeir fyrir útgjöldum í formi

vaxta og verðbóta svo og lántökukostnaðar

• Áður fyrr var þessi kostnaður frádráttarbær frá

tekjum við uppgjör tekjuskattsstofns. Árið 1989 

var frádrátturinn hins vegar aflagður og

ákveðið að endugreiða hann í formi vaxtabóta. 

Sjá B-lið 68. gr. TSL
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Rétthafar vaxtabóta
Aðeins heimilisfastir eiga vaxtabótarétt

• Maður, sem skattskyldur er skv. 1. gr., og

ber vaxtagjöld af lánum, 

– sem tekin hafa verið vegna kaupa eða byggingar á

íbúðarhúsnæði til eigin nota, þar með talin kaup á

búseturétti samkvæmt lögum nr. 66/2003 og kaup á

eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð samkvæmt eldri

lögum

–á rétt á sérstökum bótum, vaxtabótum, enda

geri hann grein fyrir lánum og vaxtagjöldum af þeim

í sérstakri greinargerð með skattframtali í því formi

sem ríkisskattstjóri ákveður
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Skilyrði vaxtabótaréttar
• Rétturinn er bundinn við menn, það er einstaklinga sem

skattskyldir eru skv. 1. gr. TSL. Skv. því verður hlutaðeigandi

að bera ótakmarkaða skattskyld hér á landi

– SPURNING HVORT ÞETTA SAMRÆMIST EES SKULDBINDINGUNUM

• Lán skapar því aðeins vaxtabótarétt að það hafi verið tekið

vegna kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði

– Ath. þó endurbætur, sbr. nánar hér á eftir

• Íbúðarhúsnæðið verður auk þess að vera til eigin nota 

kaupandans. Skv. því má íbúðin, sem keypt er, ekki vera í

útleigu

• Frá þessu er þó vikið þegar um er að ræða ísl.  námsmenn

erlendis, starfsmenn utanríkisráðuneytisins og fólk sem verður

að flytja í annan landshluta vegna vinnu og leigir íbúð sína

tímabundið út á meðan
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Úrskurður nr. 8/2010
Gjaldár 2005, 2006 og 2007

Aðeins ein íbúð veitir vaxtabótarétt

• Kærendur, sem voru eigendur íbúðarhúsnæðis á

landsbyggðinni, keyptu íbúð í Reykjavík á árinu 2006

• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að það væri

meginregla samkvæmt vaxtabótareglum að ætti

maður fleiri en eina íbúð þá gæti hann einungis

krafist vaxtabótua vegna annarrar, þeirri sem ætluð

væri til eigin nota

• Var talið að íbúð kærenda í Reykjavík, sem þau

tjáðust nota vegna tímabundinna atvinnu- og

námsþarfa, gæti ekki talist til eigin nota í skilningi

vaxtabótareglna
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Úrskurður nr. 220/2016

Gjaldár 2014 og 2015
• Vegna atvinnuþarfa flutti kærandi frá X-bæ til

Reykjavíkur árið 2010 og leigði í kjölfarið út íbúð

sína í X-bæ

• Í máli þessu var deilt um það hvort lagaskilyrði um 

eigin not íbúðarhúsnæðis væri uppfyllt í tilviki

kæranda vegna vaxtabóta

• Að virtum skýringum kæranda og fram lögðum

gögnum um atvinnuleit var ekki talið varhugavert

að ganga út frá því að skilyrði fyrir rétti til vaxtabóta

væru uppfyllt í tilviki kæranda
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YSÚ 60/2017

• Kærandi, sem átti íbúð á Akranesi, flutti til Reykjavíkur

á árinu 2008 og leigði í kjölfarið út íbúðina á Akranesi. 

Talið var að lagaskilyrði um eigin not íbúðarhúsnæðis

væri ekki uppfyllt í tilviki kæranda og var kröfu hans

um vaxtabætur gjaldárið 2015 hafnað

• Kom m.a. fram í úrskurði yfirskattanefndar að búseta

kæranda utan eigin íbúðarhúsnæðis væri komin

verulega fram úr tímaviðmiðum samkvæmt reglum um 

vaxtabætur auk þess sem ekkert hefði komið fram af

hálfu kæranda sem benti til þess að hann myndi taka 

húsnæðið á Akranesi aftur til eigin nota
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Hrunið

• A og B eru atvinnulaus hjón. Þeim hefur nú boðist

vinna í Noregi og ætla að flytja af landi í byrjun

janúar

• Hjónin eiga íbúð og munu tvö börn þeirra hjóna á

menntaskólaaldri búa í henni á meðan

• Vaxtagjöld af lánum sem hvíla á íbúðinni nema

1 millj. Telurðu að hjónin eigi rétt á vaxtabótum

vegna þeirra

• Nei ég tel svo ekki vera þar sem hjónin eru ekki

heimilisföst hér á landi
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Vaxtagjöld sem skapa

vaxtabótarétt. Um lánin
• Vaxtagjöld, sem mynda rétt til vaxtabóta, eru

vaxtagjöld vegna fasteignaveðlána til a.m.k. 

tveggja ára eða lána við lánastofnanir með

sjálfskuldarábyrgð til a.m.k. tveggja ára, enda

séu lánin sannanlega tekin til öflunar á íbúðar

húsnæði TIL EIGIN NOTA

• Muna: „vegna fasteignaveðlána til a.m.k. 

tveggja ára“ ➔ LANGTÍMALÁN

• Réttur til vaxtabóta skv. þessum lánum er

óskilorðsbundinn
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YSÚ 125/2005

• Fallist var á kröfu kæranda, sem bjó og átti

lögheimili í húsnæði sem var skráð sem

sumarbústaður í skrám Fasteignamats

ríkisins, um vaxtabætur vegna vaxtagjalda

af lánum til öflunar húsnæðisins þar sem

ekki þótti varhugavert, eins og á stóð, að

telja umrætt húsnæði til íbúðarhúsnæðis í

skilningi lagareglna um vaxtabætur
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Skammtíma lán

• Vaxtabótaréttur einskorðast við langtímalán. 

Skammtímalán veita því ekki skilyrðislausan rétt

• Vaxtabótaréttur vegna þeirra er líka takmarkaður

í tíma

– Vaxtagjöld vegna lána, sem tekin eru til skemmri tíma

en tveggja ára, er einungis heimilt að telja með á

næstu fjórum árum talið frá og með kaupári ef um er

að ræða kaup á íbúð til eigin nota

– Eigi nýbygging í hlut má telja þau með á næstu sjö

árum talið frá og með því ári þegar bygging hefst, eða

til og með því ári sem húsnæði er tekið til íbúðar ef

það er síðar
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Veðið

• A keypti nýlega íbúð. Íbúðin var fullveðsett

og var því ekki hægt að þinglýsa á hana

frekari lán

• Vegna þessa voru góð ráð dýr. A leitaði til

foreldra sinna og samþykktu þau að veita

honum veðleyfi í sinni íbúð

• Telurðu að þetta fyrirkomulag hafi ein-

hver áhrif á vaxtabóta rétt A
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Vaxtagjöld teljast í þessu sambandi: 

1. Greiddir vextir og greiddar verðbætur á afborganir og vexti

– Ógreiddir vextir skapa því ekki vaxtabótarétt

– Ath. að dráttarvextir teljast vextir í þessu sambandi

2. Afföll af verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum skuldaviðurkenn-

ingum, sem framteljandi hefur gefið út sjálfur og selt þriðja aðila og

notað andvirðið til fjármögnunar íbúðar til eigin nota, enda sé

kaupandi bréfanna nafngreindur. Afföllin reiknast hlutfallslega miðað

við afborganir á lánstímanum

• Athugið sérstaklega: Gengistap af lánum í erlendum verðmæli

skapa líka vaxtabótarétt

3. Lántökukostnaður, árlegur eða tímabundinn fastakostnaður, 

þóknanir, stimpilgjöld og þinglýsingarkostnaður af lánum

– Meðal þessara kostnaðarliða er seðilgjald, innheimtugjald og vanskilagjald

– Lendi skuld í vanskilum þannig að nauðsynlegt er að óska uppboðs á

hlutaðeigandi íbúð myndi kostnaður sem af því leiðir ekki skapa vaxtabótarétt
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Lög nr. 164/2010

3. gr.

• Í stað orðsins „Gjaldfallnir“ og orðsins

„gjaldfallnar“ í 1. tölul. 2. mgr. B-liðar 68. 

gr. laganna kemur: Greiddir; og: greiddar

• Hvað þýðir þessi breyting? Hún þýðir það

að ógreiddir vextir og verðbætur af lánum

til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota 

skapa ekki vaxtabótarétt
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Uppgjör við sölu fasteigna

• Við sölu á íbúðarhúsnæði eru áhvílandi lán gerð

upp. Er áföllnum vöxtum og verðbótum síðan

bætt við söluverðið. Seljandi greiðir því ekki

vaxtagjöldin heldur kaupandi. Vegna þessa er

skiljanlegt að slík vaxtagjöld eigi ekki að geta

skapað vaxtabótarétt

– Til vaxtagjalda teljast ekki uppsafnaðar áfallnar

verðbætur af lánum sem kaupandi yfirtekur við sölu

íbúðar né heldur uppsafnaðar áfallnar verðbætur á

lán skuldara sem hann greiðir á lánstíma umfram

ákvæði viðkomandi skuldabréfs ➔ Er þetta réttlátt
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Uppgreiðslu lána ...
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Endurfjármögnun

• Lán, sem skapa vaxtabótarétt, eru flest tekin í tengslum

við kaup eða byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin nota

• Þessi lán getur auðvitað þurft að endurfjármagna. Einnig

getur verið nauðsynlegt að framlengja skammtímalán, 

breyta þeim í langtímalán

• Slík endurfjármögnun skapar auðvitað vaxtabótarétt. 

Hins vegar verða menn að passa sig á því að missa

aldrei sjónar af tengslum lánsins við íbúðarkaupin eða

bygginguna

• Aukning lánsins verður því á hverjum tíma að samsvara

vanskilunum ásamt kostnaði venga upphaflegu lánanna
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Endurbætur
• Réttur til vaxtabóta er bundinn við kaup eða

byggingu á íbúðarhúsnæði til eigin nota

• Endurbætur á íbúðarhúsnæði skapa því ekki

endilega vaxtabótarétt

• Frá þessu er þó vikið „... þegar um er að ræða lán

frá ÍBÚÐALÁNASJÓÐI sem tekin eru vegna

verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði til eigin nota“

• Lán til endurbóta, sem tekin eru hjá öðrum lána-

stofnunum, skapa því EKKI vaxtabótarétt

– Spurning hvort þetta samræmist EES skuldbindingunum

– Ath. reglurnar um frjálst flæði fjármagns og þjónustu frelsi
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Úrskurður nr. 234/2001

Gjaldár 2000 

• Vaxtagjöld af lánum, sem kærendur tóku hjá X 

banka m.a. til endurbóta á íbúðarhúsnæði sínu, 

voru ekki talin mynda rétt til vaxtabóta að öllu

leyti þar sem lagaskilyrði um lánveitanda var

ekki uppfyllt

• Fallist var á að hluti vaxtagjaldanna myndaði rétt

til vaxtabóta þar sem lánunum var að hluta

ráðstafað til uppgreiðslu eldri lána sem tekin

höfðu verið til öflunar íbúðarhúsnæðis kærenda
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YSÚ 391/1998

• Deilt var um hvort hluti vaxtagjalda af tilteknu láni myndaði rétt

til vaxtabóta. Yfirskattanefnd taldi að sá hluti lánsfjárins sem

runnið hefði til að standa straum af byggingarkostnaði

bílskúrs uppfyllti lagaskilyrði til að teljast lán vegna

byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota

• Á hinn bóginn var talið að kostnað vegna steypuviðgerða yrði

frekast að virða sem almennan viðhaldskostnað þannig að sá

hluti lánsins sem runnið hefði til þeirra þarfa uppfyllti ekki

lagaskilyrði til vaxtabóta. Tekið var fram að engu myndi breyta

þótt litið yrði á umræddar framkvæmdir sem endurbætur, 

enda gætu þær engan veginn jafngilt byggingu íbúðarhús-

næðis eins og atvikum væri háttað

10/16/2021 ÁgV 151



Ekki takmarkalaus réttur

• Vaxtagjöld til útreiknings vaxtabóta miðast við fjár-

hæð vaxtagjalda hjá hverjum framteljanda fyrir sig. 

Slík vaxtagjöld geta þó – fyrra takmarkið

– aldrei orðið hærri en sem nemur 7% af skuldum sem stofnað

hefur verið til vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota eins

og þær eru í árslok

– Hjá þeim, sem skattskyldir eru hluta úr ári vegna brottflutnings

á tekjuárinu, skal miða við skuldastöðu eins og hún var fyrir

brottflutning

• Hvernig svo sem á stendur geta – síðara takmarkið
– Vaxtagjöld samt aldrei orðið hærri en 840.00 kr. hjá einstaklingi, 1.050.000 kr. 

hjá einstæðu foreldri og 1.260.000 kr. hjá hjónum eða sambýlisfólki

– Hámark vaxtagjalda hjá mönnum, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. hluta úr ári, 

ákvarðast í hlutfalli við dvalartíma á árinu
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Skerðingar

• Hér að framan sáum við að takmörk eru á

þeirri fjárhæð vaxtagjalda sem skapað geta

vaxtabóta rétt

• Ekki nóg með það heldur skerðast vaxta

gjöldin með ákveðnum hætti eftir tekjum og

eignum

• Síðast en ekki síst geta vaxtabæturnar

aldrei orðið hærri en ákveðinni fjárhæð

nemur

• Skoðum hvernig þetta virkar í raun
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Tekjuskerðing vaxtagjalda
Ath. ekki skiptir máli hvort aðilarnir

eru samskattaðir eða ekki

• Frá vaxtagjöldum, eins og þau eru skilgreind hér að framan, skal
draga fjárhæð sem svarar til 8,5% af tekjuskattsstofni

• Með tekjuskattsstofni í þessu sambandi er átt við tekjur skv. II. kafla
laganna, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 3., 4. og 5. tölul. A-liðar 1. 
mgr. og 2. mgr. 30. gr. og frádráttar skv. 31. gr. 

• Hjá hjónum eða sambýlisfólki, sem uppfyllir skilyrði 3. mgr. 62. gr. í
lok tekjuárs, SKAL við útreikning miðað VIÐ SAMANLAGÐAR
TEKJUR BEGGJA AÐ teknu tilliti til frádráttar samkvæmt
framansögðu

• Framangreint hlutfall skal þó lækkað um 0,5 á hverju ári sem maður á
rétt á vaxtabótum samfellt vegna sama íbúðarhúsnæðis umfram 25 ár

• Hafi maður fengið vaxtabætur samfellt vegna sama íbúðarhúsnæðis í
36 ár skal frádráttur á grundvelli tekjuskattsstofns falla niður
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Tekjutenging og eignatenging vaxtabóta

Álagningarárið 2018. Tekjuárið 2019



Tekju- og eignaskerðingar við álagningu 2018 

vegna 2017. Ath. hvort tölurnar séu réttar
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Tekju- og eignaskerðingar við álagningu 2017 vegna 2016. 

Ath. hvort tölurnar séu réttar.  
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Tekju- og eignaskerðingar við álagningu 2016 vegna 2015. Ath. hvort

tölurnar séu réttar.  



Úrskurður nr. 339/2002

Gjaldár 2001 
• Kærandi gekk í hjúskap hinn 10. október 2000. Töldu

kærandi og maki hans fram til skatts sem hjón vegna alls 

tekjuársins 2000

• Krafa kæranda í máli þessu laut að því að við ákvörðun

vaxtabóta gjaldárið 2001 yrði ekki miðað við saman-

lagðar tekjur hans og maka hans vegna alls ársins 2000, 

heldur bæri að horfa fram hjá tekjum makans fram til

þess að til hjúskaparins var stofnað

• Yfirskattanefnd hafnaði kröfu kæranda þar sem talið var

að samræmi yrði að vera milli þeirrar tilhögunar um 

skattskil á fyrsta ári hjúskapar sem valin væri og aðferða

til ákvörðunar vaxtabóta
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Stofnun vaxtabótaréttar

• Réttur til vaxtabóta er bundinn við
eignarhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota

• Stofnast rétturinn þegar íbúðarhúsnæði til

eigin nota er keypt eða bygging þess hefst

• Jafnframt getur réttur til vaxtabota stofnast

vegna lána frá Íbúðalánasjóði sem tekin eru

vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði

til eigin nota

– lán til endurbóta hjá öðrum lánastofnunum

veita semsé ekki vaxtabótarétt
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Vaxtabætur á kaupári 

• Við ákvörðun vaxtabóta vegna þess árs 

þegar maður aflar sér íbúðarhúsnæðis, en 

hefur ekki fengið vaxtabætur árið áður, skal 

reikna vaxtabætur frá og með þeim 

ársfjórðungi sem fyrsta fasteignaveðlán 

vegna kaupanna er tekið

• Skal hámark vaxtagjalda, tekjuskattsstofn og 

hámark vaxtabóta þá ákveðið hlutfallslega 

miðað við það 
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Brottfall vaxtabótaréttar

• Réttur til vaxtabóta fellur niður þegar

íbúðarhúsnæði telst ekki lengur til eigin nota

• Sé íbúðarhúsnæði selt án þess að hafin sé

bygging eða fest kaup á íbúðarhúsnæði til

eigin nota á sama ári fellur réttur til vaxta-

bóta niður frá þeim tíma sem sala átti sér

stað

• Við útreikning vaxtabóta skal þá miða við

skuldastöðu eins og hún var við sölu
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Vaxtabótaréttur hjóna o. fl.

• Skipta skal vaxtabótum til helminga milli

hjóna

• Sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir

skilyrði fyrir samsköttun, sbr. 3. mgr. og 4. 

mgr. 62. gr., í lok tekjuárs, 

– enda þótt það óski ekki eftir að vera skattlagt

samkvæmt þeirri grein

– Skv. því ber að skipta vaxtabótunum jafnvel

þótt aðilanir séu ekki skattlagðir saman
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Vaxtabótaréttur við fráfall maka

• Ef annað hjóna, sem á rétt á vaxtabótum, 

fellur frá skal ákvarða eftirlifandi maka, 

sem situr í óskiptu búi, vaxtabætur eins og

um hjón sé að ræða næstu FIMM ÁR eftir

lát maka
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Samningar á milli hjóna

• Kaup og sala

• Fjölgun þinglýstra eigenda

• Hjúskapareign gerð að séreign

• Séreign gerð að hjúskapareign

• Gjafir

• Framfærsla
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NEMENDUR

Þessi fyrirlestur byggist á lögum nr. 

90/2003,  heimasíðu RSK um vaxtabætur, 

heimasíðu YSKN (valdir úrskurðir um 

vaxtabætur) og ritinu Skattur á menn

(kaflinn um vaxtabætur)

TAKK FYRIR
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