SKATTUR Á MENN
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Skattar o. fl.
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Skattar, saga: Hefur nokkuð breyst?
• Skattar eða álagning skatta hefur fylgt
manninum frá ómunatíð
– Í http://en.wikipedia.org/wiki/Tax er t.d. greint
frá því að heimildir séu til um álagningu skatta
í Egyptalandi frá því 3000-2800 fyrir krist
– Heimildir um skatta er einnig að finna í
Biblíunni, sbr. 24. vers 47 kafla Mósebókar
(Sköpunarsagan), en þar segir: „En af
ávextinum (tekjunum) skuluð þér skila Faraó
fimmta hluta (20%), en hina fjóru fimmtu
hlutanna (80%) skuluð þér hafa til þess að sá
akrana og yður til viðurlífs og heimafólki yðar
og börnum til framfærslu.“
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Ísland - upphaf Íslandsbyggðar
• Ísland var numið í kringum 874. Á fyrstu árum Íslandsbyggðar var ekkert yfirvald, stjórnvald o. fl. Kostnaður af
rekstri samfélagsins var því lítill sem enginn. Eðlilega
var því ekki þörf á að leggja á skatta
• Þeir sem fluttu hingað til lands voru flestir ungir. Vegna
þessa gátu þeir séð fyrir sér sjálfir. Eftir því sem þeir
eltust minnkaði auðvitað greiðslugeta þeirra. Fyrir kom
líka að menn slösuðust og urðu óvinnufærir, börn
misstu sömuleiðis foreldra sína, urðu munaðarlaus ...
• Einhver varð að annast um framfærslu þessara aðila.
Það kostaði peninga. Sú staðreynd ásamt öðru leiddi
um síðir til lögfestingar skatts - svokallaðrar tíundar
10/16/2021
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Tíundin - eðli og hlutfall
• Tíund var lögfest árið 1096 eða 1097.
Skatturinn miðaðist við hreina eign ekki
hreinar tekjur. Var hún því eignarskattur
• Samkvæmt tíundarlögum (Grágás) skyldu
allir telja fram og virða eignir sínar á
samkomu hrepps að hausti og sverja að rétt
væri tíundað ➔ MANNTALSÞING
• Tíund = 1/10 af 10 (tíund) = 1% skattur af
hreinni eign. Ath. að auðlegðarskatturinn
nam 1,25% og reiknaðist af hreinni eign
umfram ...
10/16/2021
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Skattskylda - ráðstöfun
• Allir karlar, sem konur, frá 16 ára aldri ef þeir áttu
skuldlausa eign umfram ákveðið lágmark
• Tíund var skipt milli fátækra og hins opinbera, það
er biskups, kirkna og presta. Tíundakerfið hélst við
líði um aldir
• Á árunum 1876-1877 átti sér stað allsherjar endurskoðun á tekjuöflunarkerfi landsins. Í framhaldi var
tíundin afnumin og tekjuskattur tekinn upp
• Fyrstu tekjuskattslögin eru nr. 23/1877. Skv.
þessum lögum var skatthlutfall tekjuskatts ólíkt eftir
tekjum. Fjármagnstekjur báru þannig hærri skatt en
laun ...
10/16/2021
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Tilgangur eða áhrif skatta. Skattaréttaröryggi
• Skattar gegna fjórþættum tilgangi:
T-
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– Tekjuöflun. Hið opinbera verður að fá peninga til
að standa undir rekstri sínum
– Tekjujöfnun. Peningar eru teknir frá þeim sem
betur mega sín og færðir þeim sem standa hallari
fæti í lífinu
– Tekju(neyslu)stýring. Með skattlagningu er reynt
að hafa áhrif á breyttni/hegðun manna
– Talsmenn. Þeir sem greiða skatta verða að eiga
talsmenn á þingi til fylgjast með skattákvörðuninni
og ráðstöfun skattanna. Öflun og ráðstöfun
skatttekna
10/16/2021
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Hugtakið skattur. Almenn
auðkenni skattahugtaksins
• Með skatti er átt við yfirfærslu á verðmætum
venjulega í formi peninga frá einkaaðilum
(mönnum og lögaðilum) til hins opinbera (ríkis
og sveitarfélaga svo og annarra opinberra
stofnana)
• Yfirfærslan er einhliða sem þýðir að
hlutaðeigandi á ekki rétt á neinu ákveðnu
(sérgreindu) endurgjaldi í staðinn
• Efnisþættir: Yfirfærsla. Einhliða. Gagngjald.
Greiðendur. Einkaaðilar. Viðtakendur.
Opinberir aðilar
10/16/2021
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Jónatan Þórmundsson
Fyrirlestrar í skattarétti

▪ Skattur er greiðsla, venjulega
peningagreiðsla, sem tilteknir hópar
einstaklinga eða lögaðila verða að
gjalda til hins opinbera samkvæmt
einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir
almennum, efnislegum mælikvarða og
án sérgreinds endurgjalds frá hinu
opinbera = lögmætismælikvarði
10/16/2021
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Skilaskylda til bókasafna
Undanþága frá peningagreiðslu
• Skatta ber að greiða í peningum. Samkvæmt því er óheimilt
að greiða skatta í öðrum verðmætum þar með talið skuldabréfum o. fl. Frá þessari reglu er aðeins vikið þegar um skilaskyld
verk er að ræða, sbr. lög um skylduskil til safna nr. 20 frá 2002,
sjá nánar
– I. kafli. Skilaskyld verk
– 3. gr. Skilaskylda
– Af verkum sem gefin eru út eða birt hér á landi skal afhenda eintök til
skylduskila samkvæmt því sem kveðið er á um í 4.–11. gr.
– Verk telst birt í skilningi laga þessara þegar eintök af því hafa verið löglega
gefin út eða þegar það er með réttri heimild gert aðgengilegt almenningi
með öðrum hætti, svo sem ef það er flutt eða sýnt opinberlega eða er
aðgengilegt almenningi á rafrænu formi um tölvunet
– Verk telst birt hér á landi þótt það sé framleitt erlendis ef það er sérstaklega
ætlað til dreifingar hér á landi
10/16/2021
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Skattahugtakið á ensku
A Tax is a financial charge or other levy imposed on an individual or a legal entity by
a state or a functional equivalent of a state (for example, secessionist movements or
revolutionary movements). Taxes are also imposed by many subnational entities.
Taxes consist of direct tax or indirect tax, and may be paid in money or as its labour
equivalent (often but not always unpaid). A tax may be defined as a "pecuniary
burden laid upon individuals or property to support the government […] a payment
exacted by legislative authority."[1] A tax "is not a voluntary payment or donation,
but an enforced contribution, exacted pursuant to legislative authority" and is "any
contribution imposed by government […] whether under the name of toll, tribute,
tallage, gabel, impost, duty, custom, excise, subsidy, aid, supply, or other name."[1]
10/16/2021
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Fróðlegar heimasíður
gúglið: concept of tax
• http://www.slideshare.net/gar_dev/conc
epts-of-taxation
• http://www.slideshare.net/philtaxation/in
come-tax-intro-topicsfeb2011
• http://www.slideshare.net/krk811/kaiserindividual-income-taxation-slides

10/16/2021
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Oliver Wendell Holmes (1841-1935)
Hvað myndi gerast ef engir greiddu skatta
ríkið myndi leysast upp
• „Skattar eru það gjald sem við greiðum fyrir að fá að lifa
í siðuðu samfélagi“ segir í rökstuðningi, Oliver Wendell
Holmes, fyrrverandi dómara í Hæstarétti Bandaríkjanna,
í frægu dómsmáli frá því á fyrri hluta síðustu aldar
• Þessi setning er af mörgum talin lýsa sköttum betur en
annað. Ekki þarf því að koma á óvart þótt hún hangi yfir
innganginum að aðalstöðvum alríkisskattastofnunarinnar
(IRS) í Washington
• Setningin undirstrikar líka vel það megineinkenni skatta
að þeir eru ekki eitthvað sem borgararnir eru sviptir
heldur TRYGGT til að lifa í eða af í „siðuðu samfélagi“ á
jafnréttisgrundvelli
10/16/2021
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Þjóðfélagsamningur. Meiri
hagsmunir fyrir minni
• Ákvörðun um að stofna ríki byggist á því mati
manna að hagsmunum þeirra sé betur/best borgið
ef einn aðili, ríki, annist yfirstjórn ákveðinna mála
• Á grundvelli almenns þjóðfélagssamnings eða sáttar
afsala menn þessum aðila, ríkisvaldinu, ákveðnum
réttindum. Í staðin fá þeir vernd, umönnun o. fl.
• Ríki getur auðvitað ekki annast um verkefni sín
nema fá peninga – skatta. Skattar eru því sá
fórnarkostnaður sem menn og lögaðilar greiða fyrir
þjóðfélagsverndina. Munið Oliver Wendell Holms
• Um þennan þjóðfélagssamning, sjá http://en.
wikipedia.org/wiki/Social_contract
10/16/2021
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Skattsvik - siðrof

10/16/2021
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Álagning skatta. Stjórnarskráin
• Ákvæði um skatta er að finna í 40. gr. stjórnarskárinnar
og hljóðar það svo:
– Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með
lögum

• Um skatta er einnig rætt í 77. gr. stjórnarskrárinnar og
hljóðar hún svona:
– Skattamálum skal skipað með lögum. (Lögmætisreglan)
Ekki má fela stjórnvöldum (fjármálaráðherra, ???) ákvörðun
um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema
hann. (Framsalsheimild). Enginn skattur verður lagður á
nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik
urðu sem ráða skattskyldu. (Afturvirkni)
10/16/2021
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Til þess að skattur teljist
lögmætur þarf að fullnægja
• Formlegum skilyrðum
– Lög sett af alþingi
– Ekki má því ákveða skatt með reglugerð

• Efnislegum skilyrðum
– Bann við mismunun
– Jafnræði
– Atvinnufrelsi, tjáskipti
– Eignasvipting
10/16/2021
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Fróðleikur
•

•

•

Algent er að ákvæði um skatta sé að finna í stjórnarskrám ríkja. Íslenska ákvæðið er t.d. samhljóða hinu
danska, sbr. 43. gr. dönsku stjórnarskrárinnar
Danskur réttur varðandi túlkun á ákvæðinu getur því
skipt máli hér á landi
Önnur dæmi: Í 16. gr. bandarísku stjórnarskrárinnar er
alríkinu (e. Federal State) veitt skattlagningarheimild
samkvæmt svohljóðandi ákvæði:
• The Congress shall have power to lay and collect taxes
on incomes, from whatever source derived, without
apportionment among the several States, and without
regard to any census or enumeration

10/16/2021
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Hvað þýða þessi ákvæði?
• LÖGMÆTISREGLAN. TVEIR EFNISÞÆTTIR
1.

Formlegur þáttur. Álagning skatta verður að hafa stoð í
lögum. Engin lög, enginn skattur. Lögin verða að
innihalda ákvæði um hverjir eru skattskyldir, af hvaða
verðmætum þeir skuli greiða skatt og hvert hlutfall
skattsins er. Undirskilið er að Alþingi leggi á skatta. Af því
leiðir að Alþingi er óheimilt að framselja þetta vald til annarra
opinberra aðila eða einkaaðila

2. Efnislegur þáttur. Almennur efnislegur (málaefnalegur) mælikvarði
• Almennur gagnstætt sérstakur. Bitnar jafnt á öllum
• Efnislegur mælikvarði. Málefnaleg sjónarmið. Jafnrétti.
Sannvirði (takmarkar skatthæð). Bannar eignaupptöku
• Afturvirkni skattalaga. Tímamark afturvirkni. Á að ganga út frá
þeim degi sem lög eru samþykkt eða kunngerð ...............
Fyrirsjáanleiki
10/16/2021
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Bitnar jafnt á öllum
af hverju bændur en ekki ...
• Skattur verður ekki krafinn af tilteknum aðilum ef ekki eru

skattlagðir aðrir sambærilegir aðilar í sömu stöðu
• HRD 1965:424 Í málinu var deilt um réttmæti gjalds (1%) sem
lagt var á andvirði innlagðar mjólkur bónda hjá mjólkur samlagi
og rann til stofnlánadeildar landbúnaðarins. Um lögmætið sagði
Hæstiréttur:
−

“Almenni löggjafinn hefur ...... tvímælalausan, stjórnskipulegan rétt til að

leggja á þjóðfélagsþegnana skatta og opinber gjöld eftir málefnalegum og
reglubundnum sjónarmiðum .............. .....................Lögrök þau, sem þessi
ákvæðisréttindi almenna löggjafans hvíla á, leiða og til þess, að löggjafa
þessum sé rétt að leggja fégjald á tiltekna þjóðfélagshópa eftir eðlisrökréttum og málefnalegum sjónarmiðum til fullnægingar á þörfum þeirra
þjóðfélagshópa, sem álögunum sæta.”
10/16/2021
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(1)Bann við mismunun
Verðlagning hlutabréfa við skattlagningu
▪

HRD 1954:93. Í málinu var deilt um útreikning
stóreignaskatts af eignarhlutum í hlutafélögum og
samvinnufélögum. Taldi skattaðili að með lögunum ætti
sér stað ólögmæt eignaupptaka en Hæstiréttur hafnaði
því með svofelldum orðum:
—

10/16/2021

“Að vísu verður að telja, að framangreindar reglur laga nr. 22/1950
séu ekki eðlilegar og geti leitt til nokkurs ósamræmis, að því er
skattgreiðslu einstakra félaga varðar. En þar sem löggjafinn hefur ekki
fyrirfram tekið ákveðin félög út úr í því skyni að gera hlut þeirra verri
en annarra, þykir ekki verða staðhæft, að nefnd ákvæði laganna fái
ekki samrýmzt 67. gr. (72. gr) stjórnarskrárinnar.“
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(2)Bann við mismunun
Guðmundur í Víði. Mannréttindasáttmálinn
http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000556178
▪

HRD 1958:753. Stóreignaskattur, hinn síðari. Skattaðili hélt því
fram að lögin mismunuðu skattaðilum eftir félagsformum og
brytu þar af leiðandi gegn jafnréttisákvæðum stjórnar skrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Um þetta sagði
mannréttindanefndin:
—

“að því er varðar það kæruatriði að lög 44/1957 brjóti í bága við 14. gr. Sáttmálans,

þar eð þau mismuni félagaformum til hagsbóta fyrir samvinnu og
sameignarfélög, þá ber að hafa í huga, að mismunun er FYLGIFISKUR
SKATTALAGA, þar sem þau verka á mismunandi hátt og með mismunandi
þunga gagnvart hinum ýmsu einstaklingum og fyrirtækjum. Því er það, að
enda þótt lög nr. 44/1957 taki ekki til samvinnu og hlutafélaga á sama hátt,
þá gefur sú staðreynd, EIN ÚT AF FYRIR SIG, ekki ástæðu til að draga í efa eðli
þeirra, sem lögmætra skattlaga í merkingu 1. gr. Viðbótarsamningsins.“

10/16/2021
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mismunun er FYLGIFISKUR
SKATTALAGA
• Börn sæta lægri skatti en fullorðnir
• Tekjuskatturinn er þrepatengdur. Menn
með hærri tekjur greiða hærri skatt en
menn með lægri tekjur
• Bætur eru og háðar tekjum og eignum.
Fari tekjur og eða eignir umfram ákveðin
mörk falla bæturnar semsé niður
• Síðan er það auðlegðarskatturinn ...
10/16/2021
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(3)Dómur hæstaréttar dags. 31. jan.
2013 í málinu nr. 416/2012
•

•

Ákvæði 2. mgr. 42. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt fjallar m.a. um
endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu við verksmiðju framleidd
íbúðarhús. LB taldi sig framleiða slík hús og krafðist því endurgreiðslu
virðisaukaskatts vegna vinnu við framleiðslu þeirra en ríkisskattstjóri synjaði beiðni þess með vísan til þess að einungis væri um
verksmiðju framleiddar húseiningar að ræða
LB stefndi því ríkinu og krafðist viðurkenningar á endurgreiðslunni m.a.
með vísan til þess að synjunin fæli í sér brot gegn 40. og 77. gr. stjórnar
skrárinnar, sbr. 65. gr. hennar (bann við mismunun)

• Í dómi Hæstaréttar segir að í dómaframkvæmd hafi löggjafinn verið
talinn hafa víðtækt vald til að ákveða hvaða atriði skuli ráða skatt
skyldu og verði að líta svo á að það svigrúm nái einnig til þess að
kveða á um undanþágur frá skattskyldu. Féllst Hæstiréttur því ekki á
sjónarmið LB ehf. og staðfesti niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um sýknu
íslenska ríkisins
10/16/2021
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(4)Bann við mismunun
Hér er mismununin ef til vill augljósari
• HRD 1986:706. Ágreiningur um fasteignagjald af
laxveiðihlunnindum í Haffjarðará. Var utansveitarmönnum gert að greiða hærra gjald en innansveitarmönnum. Um þetta sagði Hæstiréttur:
—

10/16/2021

“Í máli þessu veltur gjaldskylda áfrýjenda á búsetu þeirra eins og
fyrr greinir. Þegar til þess er litið hversu mjög jafnræði þeirra er
raskað með þessum skattháttum þykir með tilvísun til grunnreglu
67. gr. stjórnarskrárinnar, samhliða FYRRI VENJU Í LÖGGJÖF UM
HLIÐSTÆÐ EFNI, eigi vera gild lagaheimild fyrir álagningu
gjaldsins.”
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Auðlegðarskattur
Lesið eftirfarandi dóm

• Mál nr. 726/2013 dómur dags. 10. apríl 2014:
Guðrún Helga Lárusdóttir gegn íslenska ríkinu
• Mál nr. 391/2016 dómur dags. 24. maí 2017:
Dánarbú Ragnhildar Skeoch gegn íslenska ríkinu
• Lykilorð
–
➢
➢
➢
➢

Auðlegðarskattur. Stjórnarskrá. Mannréttindasáttmáli Evrópu
Eignarréttur
Jafnræði
Meðalhóf
Afturvirkni

10/16/2021

ÁgV

25

Bifreiðagjald
▪ HRD 1996:3114. Í þessu máli var deilt um
lögmæti bifreiðagjalds af fornbíl. Hélt skatt
aðili því fram að þyngdarviðmiðið bryti í bága
við viðurkennd sjónarmið í skattlagningu.
Eðlilegra væri að miða við verðmæti
▪ Um þetta sagði Hæstiréttur:
—„Skattur þessi er lagður á með lögum eftir almennum, efnislegum
mælikvarða og miðast við þyngd bifreiða, en ekki verðgildi þeirra.
Eru þess nokkur dæmi í löggjöf, að skattar séu lagðir á eftir máli
eða vog.”

10/16/2021
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Útvarpsgjald
Markaður tekjuskattsstofn
• Frá og með árinu 2009 leggja skattstjórar á útvarpsgjald. Hér er um

að ræða sérstakt gjald, nefskatt, sem innheimtur er samhliða
álagningu opinberra gjalda
• Gjaldskylda hvílir á þeim einstaklingum sem skattskyldir eru skv. 1.
gr. og þeim lögaðilum sem skattskyldir eru og bera sjálfstæða
skattaðild skv. 2. gr. laga nr. 90/2003, öðrum en dánarbúum,
þrotabúum og þeim lögaðilum sem undanþegnir eru skattskyldu skv.
4. gr. sömu laga
• Skal gjaldið árið 2021 nema 18.300 kr. ár hvert á hvern einstakling
og lögaðila
• Undanþegin gjaldinu eru börn innan 16 ára aldurs og þeir sem eru
70 ára og eldri í lok tekjuárs. Einnig eru undanþegnir gjaldinu
EINSTAKLINGAR sem hafa tekjuskattsstofn skv. 1. og 3. tölul. 61.
gr. TSL, samtals lægri en 609.509/0,3145 = 1.870.828 kr. á árinu
2021
10/16/2021

ÁgV

27

Útvarpsgjald í gegnum tíðina

Ath.
fjárhæðina

10/16/2021
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Skúffufélög
Jafnræði
• Staðreynd er að margir eiga félög sem liggja
á lager svo að segja. Þessi félög eru í
mörgum tilvikum eignalaus. Þá afla þau ekki
heldur neinna tekna
• Eigi að síður verða þau mörg hver að greiða
útvarpsgjald. Er hugsanlegt að það brjóti
gegn stjórnarskránni að þínu mati?
– mismunun samanborið við einstaklinga
– eignaupptaka. Þau hafa jú engar tekjur
10/16/2021
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Mörk skatta og annarra eignayfirfærslna frá
einkaaðilum til hins opinbera
• Skattar eru aðeins eitt dæmi um þvingaða
yfirfærslu á verðmætum frá einkaaðilum til
opinberra aðila. Önnur dæmi eru:
– Eignarnám. Allsherjarhagsmunir. Fullt endurgjald
– EignaUpptaka. Refsiverð háttsemi. Ekkert endurgjald
– Sektarrefsing. Refsiverð háttsemi. Ekkert endurgjald

• Sameiginlegt öllum þessum yfirfærslum er að ekki
er unnt að framkvæma þær nema á lagagrundvelli
– Engan skatt án laga, enga refsingu án laga
10/16/2021
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Skattar ➔ „lögverndaður þjófnaður“
• Með sköttum eru einkaaðilar þvingaðir til að
afhenda opinberum aðilum einhliða fjármuni,
peninga, það er án sérgreinds endurgjalds
• Eðlilegt er því að greiðendurnir vilji hafa eftirlit
með því hvernig skattarnir eru lagðir á og
ráðstafað/notaðir
• Þetta er stundum orðað svo: Enga skatta án
talsmanna, fulltrúa, alþingismanna og á rót að
rekja til Frelsisyfirlýsingar Bandaríkjanna
1689, sbr. http://en.wikipedia.org/wiki/
Bill_of_Rights_1689, frönsku byltingarinnar ...
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Skattar og þjónustugjöld
sala á þjónustu
• Skattar einkennast af því að greiðandinn á
ekki rétt á neinu sértæku endurgjaldi fyrir
greiðslu sína
• Ríkið veitir borgurunum auðvitað margs konar
þjónustu. Við verðlagningu á þessari þjónustu
gildir sú regla að hún má almennt ekki kosta
meira en sem nemur hinum beina kostnaði
við þjónustuna
• Álagning á þjónustuna, til að standa straum af
óbeinum kostnaði, þar með talið fjárfestingum,
telst því skattur
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Um málið nánar,
sjá dóm dags. 11.
júní 2015 í málinu
nr. 837/2014.
Creditinfo
Lánstraust hf.
gegn íslenska
ríkinu og
Þjóðskrá Íslands
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Hvað þýðir þetta?
umboðsmaður Alþingis, álit
1. Héraðsdómslögmannsleyfi, sjá
2. Tollskýrslugerð, sjá
http://www.umbodsmaduralthingis.is/skyrslur/sk
oda.asp?Lykill=928&Skoda=Reifun
3. Skrásetningargjald í HÍ, sjá
http://www.umbodsmaduralthingis.is/skyrslur/sk
oda.asp?Lykill=176&Skoda=Reifun
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Gjald fyrir leyfi til að vera hdl.
Ólafur Ragnar Grímsson
sleppur fram af sér beislinu
Mál nr. 435/1991. Skattar og gjöld. Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi. Lagaheimild gjaldtöku.
Ólögmæt sjónarmið. Jafnræði.
A, héraðsdómslögmaður, kvartaði yfir þeirri ákvörðun fjármálaráðherra að hækka gjald fyrir leyfi til
málflutnings fyrir héraðsdómi úr kr. 4.000,-- í kr. 50.000,--, sbr. 24. tölul. 1. gr. reglugerðar nr.
644/1989, um aukatekjur ríkissjóðs. Hækkun leyfisgjalda miðað við fyrri reglugerð var yfirleitt á
bilinu 60 — 70%, en hækkun fyrir leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi og leyfi til almennra
lækninga svo og tannlækninga var 1150%.
Niðurstaða umboðsmanns var því sú, að gjaldtaka fyrir leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi
samkvæmt 24. tölul. 1. gr. reglugerðar nr. 644/1989, um aukatekjur ríkissjóðs, hefði verið
ólögmæt, að því leyti sem þar hefði verið um að ræða öflun tekna umfram kostnað, sem stafaði
af útgáfu leyfanna og eftirliti tengdum þeim

Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til fjármálaráðuneytisins, að það endurskoðaði umrædda
ákvörðun og tæki þar tillit til þeirra sjónarmiða, sem fram kæmu í álitinu og A yrði endurgreitt oftekið
leyfisgjald í samræmi við niðurstöðu þeirrar endurskoðunar. Jafnframt að sama leiðrétting yrði látin
ná til annarra þeirra, sem vera kynnu í sömu stöðu og A.
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Greiðsla fyrir tollskýrslueyðublöð
Mál nr. 610/1992. Skattar og gjöld. Gjaldtaka fyrir tollskýrslueyðublöð. Heimild til töku þjónustugjalds.
Skattlagningarheimild. Synjun tollyfirvalda á viðtöku aðflutningsskýrslna.
A kvartaði yfir því, að tollstjóraembættið í Reykjavík heimti gjald fyrir tollskýrslueyðublöð og neitaði að taka við
tollskýrslueyðublöðum, sem Verslunarráð Íslands hefði látið prenta, enda ætti sala á tollskýrslueyðublöðum að
skila ráðgerðum tekjum samkvæmt fjárlögum
Úrlausnarefnið var tvíþætt. Annars vegar varðaði það heimild tollyfirvalda til að neita að taka við
aðflutningsskýrslum á eyðublöðum, er prentuð voru að tilhlutan Verslunarráðsins og hins vegar heimild til
gjaldtöku fyrir tollskýrslueyðublöð
Umboðsmaður benti á, að skv. V. kafla tollalaga nr. 55/1987 væri sú skylda lögð á innflytjendur við innflutning
vöru, að veita ítarlegar upplýsingar á tilteknum eyðublöðum. Í lögunum væru hins vegar ekki ákvæði, sem
skylduðu innflytjendur að skila aðflutningsskýrslum á eyðublöðum, sem ríkistollstjóri léti prenta og selja, svo
framarlega sem eyðublöðin uppfylltu áskilið form
Þar sem þetta skilyrði tollyfirvalda hafði ekki lagastoð, taldi umboðsmaður það hafa verið ólögmætt.
Umboðsmaður taldi hins vegar ekki ástæðu til að fjalla um þennan þátt kvörtunarinnar nánar, þar sem
fjármálaráðuneytið hafði breytt þessari ákvörðun sinni. Að því er varðaði gjaldtöku tollyfirvalda á
tollskýrslueyðublöðum var upplýst, að kostnaður við prentun hefði verið kr. 4,19--4,81 fyrir hvert eintak af
eyðublaðinu E1, í tvíriti. Fyrir umrætt eyðublað tóku tollyfirvöld hins vegar 50 kr. Miðað við kostnað af gerð
eyðublaðanna og ummæli í athugasemdum við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1992 taldi umboðsmaður að líta
bæri á þann þátt endurgjaldsins, sem færi fram úr kostnaði við gerð eyðublaðanna, sem skatt í skilningi 40.
og 77. gr. stjórnarskrárinnar.
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Samkvæmt 3. gr. auglýsingar nr. 64/1992 var umrætt gjald sett með stoð í 148. gr. tollalaga nr. 55/1987.
Umboðsmaður féllst ekki á, að í umræddri grein fælist skattlagningarheimild í skilningi 40. gr. stjórnarskrárinnar,
enda væri þar ekki kveðið á um skattskyldu, skattstofn eða reglur um ákvörðun fjárhæðar skattsins, heldur væri
aðeins um að ræða almenna heimild til þess að setja nánari fyrirmæli um framkvæmd tollalaganna.
Af hálfu fjármálaráðuneytisins var því haldið fram, að gjaldið væri einnig byggt á breyttri útgjaldastefnu ríkisins, sem
fram hefði komið í athugasemdum við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1992. Umboðsmaður taldi það enga þýðingu
hafa, þótt slík sjónarmið hefðu verið kunngerð í athugasemdum við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1992, þar sem ekki
naut við skattlagningarheimildar í lögum. Taldi umboðsmaður því skorta lagaheimild til töku gjalds fyrir
tollskýrslueyðublöðin, að því leyti sem þar væri um skattheimtu að ræða
Næst tók umboðsmaður til athugunar hvort heimilt væri að taka gjald fyrir eyðublöðin, sem svaraði til kostnaðar við
gerð þeirra. Umboðsmaður benti á að skýrslugjöfin á hinu staðlaða tollskýrslueyðublaði væri nauðsynlegur og
jafnframt lögboðinn þáttur í undirbúningi að innheimtu ríkisins á tollum og öðrum gjöldum af innfluttum vörum.
Hefðu eyðublöðin verið látin af hendi endurgjaldslaust fyrir útgáfu auglýsingar nr. 64/1992
Jafnframt benti umboðsmaður á, að stöðluð skattskýrslueyðublöð vegna tekju- og eignarskatts, virðisaukaskatts og
fleiri skatta, sem gegndu um margt svipuðu hlutverki og tollskýrslur, væru látin af hendi endurgjaldslaust.
Umboðsmaður taldi, að ganga yrði út frá þeirri GRUNDVALLARREGLU, að almenningur þyrfti ekki að greiða
sérstakt gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda, nema öðru vísi væri mælt í lögum. Meginreglan væri sú, að
lög þyrfti að setja til að gjald mætti taka fyrir þjónustu, sem hefði verið veitt almenningi að kostnaðarlausu eða
byggt hefði verið á í lögum, að veita skyldi endurgjaldslaust. Hvorki í tollalögunum né öðrum lögum væri
fjármálaráðherra veitt heimild til þess að ákveða, að tekið skyldi endurgjald fyrir umrædd eyðublöð
Taldi umboðsmaður, að samkvæmt þeirri grundvallarreglu, að stjórnsýslan væri lögbundin, þyrfti skýra lagaheimild
til þess að heimta mætti úr hendi skattþegnanna endurgjald á kostnaði af ákveðnum þáttum í skattheimtu ríkisins.
Þar sem slíkri lagaheimild væri ekki fyrir að fara, hvorki í tollalögum né öðrum lögum, væri óheimilt að taka
endurgjald fyrir tollskýrslueyðublöð, sem skylt væri að nota við lögboðna upplýsingagjöf í tengslum við heimtu
skatta og gjalda af innfluttum vörum. Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til fjármálaráðuneytisins að það hefði
forgöngu um, að umræddum málum yrði komið í löglegt horf í samræmi við þessi sjónarmið hans
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Nánar um lögmætisregluna
Ath. svo nokkra dóma þar sem á þetta hefur reynt

• Formlegur þáttur. Ákvæði um skatta verða að
vera skýr og ótvíræð. Af þeim skal vera unnt
að lesa:
1. á hverjum skattskyldan hvílir. Skattskyldir aðilar
2. af hvaða verðmæti skuli greiða skatt. Skattstofn
3. hversu hátt skatthlutfallið eigi að vera. Skatthlutfall
þar með talið útreikningur skattsins

• Fullnægi skattákvæði ekki þessum skilyrðum
ber hið opinbera hallann
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Ýmsir dómar: Þungaskattsmálið
– lögmæti kílómetragjaldsins
•
•

•
•

HRD 1986/462. Í þessu máli var fjallað um lögmæti kílómetragjalds
samkvæmt lögum um fjáröflun til vegagerðar nr. 79/1974
Í lögunum voru ákvæði um tiltekna grunntexta. Skv. því bar þeim sem
áttu ökutæki, er gengu fyrir díselolíu að ákveðinni þyngd, að greiða
tiltekið gjald
Þessa grunntexta var ráðherra svo heimilt að hækka með reglugerð
miðað við breytingu á ákveðinni verðlagsvísitölu
Deilt var um lögmæti þessarar hækkunar í málinu og sagði Hæstiréttur:
– „Ekki er að finna í lögunum ákvæði er TAKMARKI HEIMILD
ráðherra til ákvörðunar á gjaldstigunum eða breytinga á þeim.“

• Hæstiréttur segir semsé að ákvæði, sem takmarki
álagningarheimild framkvæmdavaldsins, verði að vera í
lögunum og fyrst slíku ákvæði sé ekki til að dreifa verði
að ómerkja skattlagninguna
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Búnaðarmálasjóðsgjaldið
•

•

HRD 1986/1361. Í þessu máli var deilt um álagningu Búnaðarmálasjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 38/1945, sbr. lög nr. 27/1946. Árið 1948 var
gerð breyting á þessum lögum, sbr. lög nr. 34 það ár
Við setningu laganna tókst svo óhönduglega til, að skatthlutfallið, sem var
0,5% (eða mjög lágt) féll niður. Framleiðsluráð landbúnaðarins, er hafði
með höndum framkvæmd laganna, ákvað skattstigan því einhliða með
reglugerð. Í málinu reyndi á lögmæti þessarar ákvörðunar og var dæmt, að
fullngæjandi lagaheimild væri ekki fyrir hendi til álagningar skattsins.
Sérstaklega skal bent á héraðsdóminn í þessu máli, sbr. bls. 1369 en þar
segir svo:
– „Í 40. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 segir m.a.: „Engan skatt má leggja á né
breyta né aftaka nema með lögum.“ Í 77. gr. segir svo: „Skattamálum skal
skipað með lögum.“ Þykir verða að líta svo á að þrátt fyrir augljósa heimild
löggjafans til að skattgilda ákveðna hópa eða stéttir þjóðfélagsins á
rökbundinn og málefnalegan máta, þá verði að gera tiltekna lágmarkskröfur til
gjaldtökuákvæða skattalaga á þann veg að ráða megi af lögunum sjálfum
ákveðna afmörkun á því hvern skatt gjaldendur skuli greiða.“
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Hvaða lærdóm er unnt að draga
• Af þessum dómum má ráða að Hæstiréttur telji að
ekki sé heimilt að veita skattyfirvöldum takmarkalausa heimild til að ákveða gjaldstofna.
– slík ákvæði teljist með öðrum orðum ekki fullnægjandi
skattlagningarheimild samkvæmt 40. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 77. gr. hennar

• Í annan stað verða skattalög að fullnægja ákveðnum lágmarkskröfum UM SKÝRLEIKA ...
– Af þeim verður þannig að vera unnt að ráða hvaða skatt
skuli greiða (skatthlutfall) og af hverju (gjaldstofn)
• SKORTI ÞESSI AUÐKENNI VERÐI RÍKIÐ AÐ BERA HALLANN
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Bifreiðahlunnindi, launatekjur.
Magnús í Fróða
•

•

•

•

•

HRD 2001/571. Árin 1993-1996 naut M þeirra hlunninda að hafa endurgjaldslaus afnot af tilteknum bifreiðum í eigu fyrirtækja þar sem hann var stærstur
hluthafa, framkvæmdastjóri og stjórnarformaður
M taldi hlunnindin fram sem ótakmörkuð afnot frá og með 1993 til og með
janúar 1995, en eftir það sem takmörkuð afnot miðað við reiknað kílómetragjald
Skattstjóri endurákvarðaði opinber gjöld M á grundvelli reglna ríkisskattstjóra
um mat á hlunnindum, sbr. 7. gr. laga laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og
eignarskatt, en reglur þessar setti ríkisskattstjóri á grundvelli 116. gr. sömu laga
M stefndi íslenska ríkinu og krafðist ómerkingar álagningarinnar. Hélt hann því
m.a. fram að reglurnar skorti lagastoð. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur
höfnuðu því
Í forsendum Hæstaréttar segir m.a. annars að MATSREGLUR ríkisskattstjóra
um ákvörðun hlunninda vegna ótakmarkaðra afnota af bifreið vinnuveitanda
séu málefnalegar og reistar á almennum efnislegum mælikvarða. Þá var talið
að reglurnar væru einfaldar, hlutlægar og gegnsæjar og að skattstjóra hefði
verið rétt að fara að reglunum varðandi skattmat bifreiðahlunninda M umrædd
ár
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Staðreyndir málsins
• Magnús hafði Mecedes Benz til afnota og nam kostnaðarverð
hennar 6 millj.
• Skv. því bar honum að reikna sér hlunnindi svona: 0,2 x
6.000.000 = 1.200.000 kr. og svara launatekjuskatti af þeirri
fjárhæð
• Hins vegar lág fyrir að Magnús ók aðeins 6.000 km umrætt ár og
miðað við kílómetragjaldið jafngilti það 40 kr. x 6.000 = 120.000
kr. í tekjur
• Enginn ágreiningur var um skattskyldu 120.000 kr. Hins vegar
hélt Magnús því fram að skattskylda mismunarins 1.200.000 –
120.000 = 1.080.000 kr. yrði að byggjast á lögum
• Hvað eru tekjur?
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Skattagrundvöllur
umráð
• Bifreiðahlunnindi reiknast af kaupverði
bifreiðar
• Samkvæmt því er skattagrundvöllurinn
tvíþættur
– Í fyrsta lagi sú vaxtaspörun sem manni
hlotnast við að þurfa ekki að kaupa sér bifreið
sjálfur og
– Í annan stað sá sparnaður sem maður verður
fyrir að þurfa ekki að kaupa bensín o. fl. sjálfur
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Yndisarður
• Ákvörðun hlunninda með þessum hætti hófst 1989. Fyrir þann tíma
beindist skattlagningin eingöngu að bensín o. fl. sparnaðinum og
voru hlunnindin ákvörðuð á grundvelli fjölda ekinna kílómetra á ári
➔ ENGIN AKSTUR ENGIN SKATTUR
• Vegna þessa var eðlilegt að menn héldu því fram að lagasetningu
þyrfti til að víkka út skattagrundvöllinn. Einkum og sér í lagi vegna
þess að menn gátu þurft að greiða skatt þótt þeir ækju ekki neitt
• Nóg var semsé að hafa umráð bireiðar. Leggja henni í innkeyrslunni
og byði manni svo við að horfa: látið nágrannann halda að bifreiðin
sé hans
• Slík „ánægju“ tilfinning teldist ekki tekjur samkvæmt skattalögum og
ef skattleggja ætti hana þyrfti að mæla fyrir um það í lögum eins og
aðrar þjóðir höfðu gert
• Með dóminum í máli Magnúsar Hreggviðssonar í Fróða var þessum
sjónarmiðum hafnað
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Danmörk, sjá 4. mgr. 16.gr.
álagningarlaganna
• Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet
til rådighed for den skattepligtiges private
benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i
stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den
del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000
kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige
værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr.
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5. gr. 61. kafla sænsku
tekjuskattslaganna
• Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår
beräknas till summan av- 0,317 prisbasbelopp, ett ränterelaterat
belopp, och ett prisrelaterat belopp
• Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 procent av
statslåneräntan vid utgången av november året närmast före det
kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerat med
bilmodellens nybilspris
• Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 9 procent av
bilmodellens nybilspris, om detta uppgår till högst 7,5
prisbasbelopp. Om bilmodellens nybilspris är högre, ska det
prisrelaterade beloppet beräknas till summan av 9 procent av
7,5 prisbasbelopp och 20 procent av den del av nybilspriset som
överstiger 7,5 prisbasbelopp. Lag (2011:1256).
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Bifreiðahlunnindi, útreikningur
Staðan hér á landi
• Hér á landi var miðað við verð ný
keypts bíls frá 1989 til 2016
• Frá og með 2017 ber hins vegar ganga
út frá upphaflegu kaupverði og má
afskrifa það um 10% á ári þó aldrei
meira en 50%
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Lovísa ehf.
Viðmiðunarreglur ríkisskattstjóra
• Reiknað endurgjald, sjá 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. og
58. gr. TSL
• Einkahlutafélagið Lovísa gerði út bát undir 12 brúttórúmlestum að stærð. Um laun á þessum bátum giltu engir
kjarasamningar – Viðmiðun skorti
• Árið 2002 ákvað ríkisskattstjóri því að laun manna á
slíkum bátum (reiknað endurgjald) skyldu eigi vera lægri
en 40% af heildaraflaverðmæti
• Í málinu var deilt um það hvort þessi regla hefði nægilega
lagastoð, sbr, 40 gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar
• Athugum nú hvað Hæstiréttur segir um það:
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Dómur dags. 19. mars 2009
•

•
•

Samkvæmt 2. mgr. liðar A.1. í 7. gr. þágildandi laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og
eignarskatt með síðari breytingum skyldi maður sem vann við eigin atvinnurekstur
eða sjálfstæða starfsemi telja sér til tekna eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt en hefði
hann innt það af hendi fyrir óskyldan eða ótengdan aðila
Sama gilti meðal annars um vinnu við atvinnurekstur lögaðila, þar sem viðkomandi
maður var í ráðandi stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar
Í 1. mgr. 58. gr. laganna, sbr. 28. gr. laga nr. 133/2001, var kveðið á um að ríkisskattstjóri skyldi við upphaf hvers tekjuárs setja reglur um reiknað endurgjald, en við
ákvörðun á lágmarki endurgjaldsins skyldi höfð hliðsjón af

„raunverulegum

tekjum fyrir sambærileg störf.“
•

•

Talið var að íslenska ríkið hefði ekki vísað til neinnar viðmiðunar, sem stutt
gæti að raunverulegar tekjur sjómanna fyrir sambærileg störf á þessum tíma hafi
samsvarað 40% af heildarverðmæti afla
Var því ekki talið sýnt fram á að þessi viðmiðun (40% reglan) hafi haft næga stoð í
áðurnefndu ákvæði 1. mgr. 59. gr. laga nr. 75/1981, nú 58. gr. tekjuskattslaga. Var
ákvörðun skattstjóra, sem staðfest var með úrskurði yfirskattanefndar, því ógilt
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(Ó)Skýrleiki skattalaga
•
•

•

HRD 1994/2916. Í málinu var deilt um það hvernig túlka bæri hugtakið
sjómannsstörf í B-lið 68. gr. tekjuskattslaga, nú B-lið 67.gr.
Nánar tiltekið var um að ræða mann sem starfaði um borð í hafnsögubát og annaðist því leiðsögn skipa. Skv. því stundaði hann ekki
hefðbundin sjómannsstörf og átt því ekki rétt á sjómannaafslætti
Um ágreininginn segir Hæstiréttur m.a. þetta: Samkvæmt 1. málsl. 40.
gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands má engan skatt á leggja né aftaka
nema með lögum. Skattalög eru íþyngjandi fyrir borgarana. Með hliðsjón
af þessu hefur almennt verið talið nauðsynlegt að skattalög væru
ótvíræð svo og ítarleg eftir því, sem nauðsyn kann að reynast
– Beri löggjafanum (Alþingi) skylda til að bæta úr óskýrleika í skattalögum, en bera
hallan af því ella. Verður því vafi að öllu jöfnu að skýrast skattþegni til ívilnunar
– Undantekningarreglur í lögum ber oft að skýra þröngt. Með hliðsjón af framangreindu (það er skyldu skattyfirvalda að hafa lög skýr) verður þó ekki fallist á, að
slík regla eigi almennt við orðskýringar í skattalögum
– Orðskýring, sem þessi, hlýtur því að velta á orðanna hljóðan og almennri
málmerkingu
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Iðnaðarmálagjald, 0,08% af veltu
•
•

•

Álagning skatta getur auðvitað brotið gegn fleiri ákvæðum en 40. gr, sbr.
77. gr. stjr.
Iðnaðarmenn og –fyrirtæki voru til skamms tíma skyldug að greiða
iðnaðarmálagjald. Þetta gjald nam 0,08% af veltu og rann til Samtaka
iðnaðarins (SI)
Í HRD 2005/5217 var deilt um það hvort álagning þessa gjalds fæli í sér
brot á atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála
Evrópu. Um þetta sagði Hæstiréttur:
–

Með vísan til dóms Hæstaréttar frá 17. desember 1998 í máli nr. 166/1998 var ekki

talið að sú skipan mála, sem kveðið er á um í 3. gr. laga nr. 134/1993, um að tekjur
af iðnaðarmálagjaldi skuli renna til Samtaka Iðnaðarins, feli í sér skylduaðild að
samtökunum, sem brjóti gegn stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu
– Var því ekki fallist á að lögin stönguðust á við 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Þá
var hvorki talið að með lagafyrirmælum um álagningu gjaldsins hefði löggjafinn farið
út fyrir heimildir sínar né að hún stangaðist á við jafnræðisreglu 65. gr.
stjórnarskrárinnar
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Afturvirkni skattalaga
•

•

•

•

•
•

HRD 2003/2329. Dómur dags. 28. maí 2003 í máli nr. 499/2002. J festi kaup á
hlutabréfum í innlendum hlutafélögum á árinu 1996. Í skattframtali sínu árið 1997
notfærði hann sér heimild þágildandi laga nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignarskatt til að
draga 80% fjárfestingarinnar upp að tilteknu marki frá tekjum sínum. Fyrir lág að þetta
ár hafði J fjárfest meira en lágmarkinu nam
Samkvæmt lagaheimildinni átti maður rétt á að flytja milli ára fjárhæð umfram
frádráttarmörk og nýta á næstu fimm árum. Í skattframtali sínu árið 1998 fór J eins að og
miðaði ónýttan skattfrádrátt vegna þessara sömu hlutabréfakaupa við sömu fjárhæð og
árið áður
Með lögum nr. 137/1996 um breyting á lögum nr. 75/1981 var ákveðið að lækka
frádráttinn í áföngum á þremur árum. Jafnframt var ákveðið að með eldri ónýttan
frádrátt skyldi fara eins og fjárfestingin að baki honum hefði átt sér stað eftir gildistöku
laganna
Með vísan til þessa lækkaði skattstjóri frádrátt J við álagningu 1998 og var sú niðurstaða
staðfest með úrskurði yfirskattanefndar
J vildi ekki una úrskurði yfirskattanefndar og krafðist þess fyrir dómstólum að hann yrði
felldur úr gildi og honum endurgreiddur þessi mismunur
Hélt hann því fram að með setningu laga nr. 137/1996 hefði löggjafinn mælt fyrir um
afturvirka skerðingu á rétti, sem hann hafði þegar áunnið sér samkvæmt lögum
–

Ákvæði fyrrnefndu laganna gætu ekki náð til fjárfestinga sem til var stofnað fyrir gildistöku þeirra þar sem
það væri íþyngjandi og afturvirkt og þar af leiðandi í andstöðu við 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar
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Afturvirkni, framhald
•

•

•

•

Í Hæstarétti var talið að við mat á því, hvort lagaákvæðið fengi samrýmst
reglu 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, yrði að líta til þess að löggjafi og
stjórnvöld hefðu sjálf stuðlað að því í þágu atvinnulífsins að einstaklingar
legðu fé sitt í hlutafjárkaup, sem almennt fylgdi áhætta, í stað þess að
fjárfesta með öðrum og öruggari hætti
Á móti hefði ríkið tekið á sig að veita skattívilnun sem nam 80% af
fjárfestingunni. Sá tími, sem sú ívilnun skyldi gilda, var bæði fyrirfram
gefinn og tiltölulega skammur
SKATTALEGT HAGRÆÐI VAR ÞANNIG ÚTREIKNANLEGT OG UNNT
AÐ LEGGJA MAT Á ÁHÆTTUNA, SEM TEKIN VÆRI, Í SAMANBURÐI
VIÐ ÞAÐ
Þegar þessi aðstaða væri virt yrði að fallast á með J að lagagreinin fæli í
sér afturvirkni, sem braut í bága við 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar. Var
héraðsdómur því staðfestur og íslenska ríkinu gert að greiða J umræddan
mismun
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Stöldrum við
• Fyrning aflaheimilda var áður heimil. Með lögum
nr. 118/1997 var fyrningarheimildin afnumin. Ath.
lögin einkum 4. gr. þeirra:
–

20
15
10
45

Lög þessi öðlast þegar gildi. (1. jan. 1998). Þó er rekstraraðilum, sem
hafa keypt aflahlutdeild í sjávarútvegi fyrir gildistöku laga þessara, heimilt
að fyrna þessi réttindi um allt að 20% á framtali vegna tekjuársins 1998,
um allt að 15% á framtali vegna tekjuársins 1999 og um allt að 10% á
framtali vegna tekjuársins 2000 og færa stofnverð keyptra aflahlutdeilda
niður um þær fyrningar og fyrri fyrningar. Þó er ekki heimilt að fyrna þessi
réttindi lengur en í fimm ár frá og með kaupári

• Breyting á fyrningarhlutföllum til lækkunar. Hvernig
horfir það við þeim sem búnir voru að kaupa fyrnanlegar eignir þegar lögin voru sett
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Framsal skattlagningarvalds
þungaskattsmálið
•

•

•

•

HRD 1986/462. Í þessu máli var eins og áður greinir fjallað um
lögmæti þungaskatts, svokallaðs kílómetragjalds, samkvæmt lögum
um fjáröflun til vegagerðar
Í lögunum var að finna grunntexta kílómetragjaldsins. Þessa
grunntexta var fjármálaráðherra heimilt að hækka miðað við
breytingu á ákveðinni vístölu í reglugerð og var sú heimild jafnan nýtt
árlega
Álitamál reis upp hvort skattlagningarheimildin væri fullnægjandi.
Meðal annars var því haldið fram að um væri að ræða óheimilt
framsal lagasetningarvalds (frá Alþingi til fjármálarðherra). Um
þetta sagi Hæstiréttur:
„Fallast má á það með áfrýjanda að jafnvíðtækt framsal
löggjafans á skattlagningarvaldi og hér um ræðir brjóti í bága
við 40. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33 frá 17. júní
1944 og skatttakan því eigi gild að lögum.“
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Flokkun skatta
• Tekjuskattur og eignarskattur. Nettóskattar og
brúttóskattar eða Veltu skattar
• Beinir og óbeinir skattar
– Beinn skattur er skattur sem sá er ber skattinn
greiðir. Dæmi: Tekjuskattur
– Óbeinn skattur er skattur sem greiddur er af
öðrum en hann ber (vörsluskattar). Dæmi: Vsk.
staðgreiðsla

• Ríkisskattar (vskur) og sveitarfélagsskattar
(útsvar og fasteignagjöld)
• Markaðir tekjuskattstofnar. Sjá útvarpsgjaldið
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Hvað merkir „jaðarskattur“
• Orðið JAÐARSKATTAR hefur verið notað til að tákna
hve mikið af tekjuaukningu skattgreiðandans rennur
til hins opinbera – SKATTUR AF SÍÐUSTU KRÓNUNNI
• Stundum er talað um jaðarskatthlutfall og táknar það á
sama hátt það hlutfall af tekjuaukningu sem rennur til
hins opinbera
• Við ákvörðun jaðarskattshlutfallsins er bæði tekið tillit til
greiðslna til hins opinbera í gegnum skattkerfið og til
endurgreiðslna ýmiss konar bóta eða hlunninda, sem
lækka, þegar tekjur bótaþegans hækka
• Sjá http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=839
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Hverjir eiga að greiða skatta:
• Skattbyrðunum ber að skipta réttlátlega á milli
þeirra sem skattskyldir eru. Um það eru flestir
sammála en HVAÐ FELST Í ÞESSU:
– Flatur skattur t.d. 25% af tekjum
– Stighækkandi skattur eftir tekjum
• Greiðslugetureglan

• Á að láta þá, sem nota þjónustu hins opinbera,
greiða fyrir hana í ríkari mæli en gert er í dag
– Af hverju á ríkið að vera að standa undir rekstri
Sinfóníuhljómsveitar, Þjóðleikhúss o. fl.
– Vegatollar eru nú á hvers manns vörum

• Pólitísk málmiðlun ...
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FOR GOD'S SAKE: TAX ME, tax me
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Bifreiðagjaldið fer eftir
þyngd. Þyngri bifreiðar
greiða þannig hærra
gald en léttari bifreiðar.
Svo höfum við þungaskatt.
Allir hafa líka einhvern
tímann lent í því að þurfa
að greiða af yfirvigt.
Vegna þessa má spyrja
hvort sanngjarnt og
eðlilegt sé að 50 kg kona
greiði sama gjald vegna
5 kg yfirvigtar og 150 kg
maður?
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HIN HLIÐIN!
Beinn eða óbeinn skattur
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Skattbyrði í tölum
• Skattar mega ekki vera lægri en rekstur
ríkisins kostar. Annars myndast halli
• Á árunum 1997-2006 lækkuðu skattar á
menn. Sömuleiðis voru ...
– Ýmsir skattar felldir niður. Af þeim skiptir kannski
eignarskatturinn mestu

• Vegna þessa var því haldið fram að skattbyrðin hefði lækkað. Ísland væri sann kallað
Gósen land. En var svo í raun ... Hvað segja
spekingarnir?
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Þróun heildarskattbyrði á Íslandi
Skatttekjur hins opinbera sem % af VLF
50
1966-75: 30,9%

1975-85: 30,1%

1986-95: 30,7%

1996-2005: 36,5%
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Heimild: OECD 2007-Revenue Statistics
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Þróun heildarskattbyrði á Íslandi
og hjá OECD-ríkjunum
Skatttekjur hins opinbera sem % af VLF
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Heimild: OECD 2007-Revenue Statistics
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Aukin heildarskattbyrði á Íslandi og hjá OECD-ríkjunum
Breyting á skattbyrði frá 1995 til 2005 í %-stigum
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Portúgal
Svíþjóð
Pólland
Noregur
Slóvakía
Holland
Nýja Sjáland
Austurríki
Tékkland
Írland
Belgía
OECD meðaltal
Bretland
Lúxemborg
Frakkland
Mexíkó
Ítalía
Þýskaland
Spánn
Grikkland
Kórea
Ástralía
Kanada
Sviss
Japan
Bandaríkin

Neysluskattar í OECD-ríkjunum 2004-5.

Skattbyrði allra skatta af vörum og þjónustu, í % af vergri landsframleiðslu.

Skattlagning arðgreiðslna í OECD-ríkjum árið 2007.
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Heimild: OECD 2007-Revenue Statistics

Samanlögð álagning (%) á arð
í fyrirtækjum og hjá einstaklingum 2007 %

Álagning sem hlutfall af skattstofni: einstaklingar og samanlögð skattlagning hjá
einstaklingum og í fyrirtækjum.

Vöxtur skatttekna
hins opinbera í krónum, 1994 til 2005

Skattbyrði 1994:
Skattbyrði 2005:

32,4% af VLF
41,6% af VLF

Landsframleiðsla 2005: 1.012 milljarðar
Skatttekjur m.v. skattbyrði 1994: 328 milljarðar
Skatttekjur m.v. skattbyrði 2005: 420 milljarðar
Tekjuauki árið 2005 vegna aukinnar skattbyrði,
er um 92 milljarðar.
Um 50 milljarðar af því koma af tekjuskatti einst.
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Af hverju stafar þetta?
• Hlutfall skatta var lækkað. Þrátt fyrir
það jókst skattbyrði samkvæmt
töflunum
• Af hverju stafaði það?
– Jú, það stafaði fyrst og fremst af
raunverðslækkun persónuafsláttarins
og lækkun skatts af fjármagnstekjum
– Eðlislægri uppbyggingu skattkerfisins
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Ísland og umheimurinn
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Niðurstaða
• Skattbyrði einstaklinga og fjölskyldna jókst mikið
á Íslandi frá 1995-2005, mun meira en í öðrum OECD-ríkjum
• Skattbyrði jókst mest í lægri tekjuhópunum
• Skattbyrði hátekjufólks (efstu 10%) lækkaði verulega
• Skattbyrði flestra fjölskyldugerða jókst, mest hjá
einstæðum foreldrum og lágtekjufjölskyldum
• Skattbyrði öryrkja jókst mikið
• Skattbyrði eldri borgara jókst mikið
• Skattbyrði ungra barnafjölskyldna jókst mikið

• Skattastefnan gjörbreyttist vegna rýrnunar skattleysismarka
og upptöku fjármagnstekjuskatts, um leið og skattar á
fyrirtæki og fjárfesta voru lækkaðir verulega
• Skattastefna Íslendinga var einstök meðal OECD-ríkjanna
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Umsögn OECD árið 2005 um þróun
skattbyrði á Íslandi
Framtíðin ...Verður hún eitthvað betri?

•“Nýjasti alþjóðlegi samanburður sýnir að skattbyrði á Íslandi hækkaði
upp fyrir meðaltal OECD-ríkjanna á seinni hluta tíunda áratugarins...”
OECD, Economic Survey: Iceland 2005, bls. 56.

• “Skattlagning fyrirtækja (á Íslandi) hefur verið minnkuð verulega
og er nú ein sú minnsta sem þekkist í Evrópu. Öndvert þessu er
skattlagning einstaklinga enn tiltölulega mikil, þrátt fyrir að ríkisstjórnir
hafi á síðasta áratug haft þá stefnu að lækka jaðarálagningu tekjuskatta...
Fyrirkomulag þar sem er fastur persónuafsláttur (innskot: skattleysismörk),
sem hefur rýrnað að verðgildi yfir tíma, og há almenn álagning í
tekjuskatti, hefur leitt til aukningar á meðal skattbyrði. ...
Skattafrádráttur vegna vaxtagjalda hefur verið rýrður...”
OECD, Economic Survey: Iceland 2005, bls. 57.
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Hrunið
• Í okt. 2008 hrundi ísl. efnahagskerfið
• Vegna þessa var ljóst að ríkissjóður yrði
fyrir gríðarlegu tapi
• Þetta tap þurfti auðvitað að fjármagna
og gerði ALMENNINGUR það
• Vorið 2009 tók ný ríkisstjórn við völdum
og var eitt fyrsta verk hennar að hækka
skatta
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Hvað var gert?
• AflaTekjuskattur. Í stað eins hlutfalls skatts
var tekinn upp þrepaskiptur skattur
• Fjármagnstekjuskattur. Skatthlutfallið var
hækkað, fyrst úr 10% í 15%, svo úr 15% í
18% og loks úr 18% í 20%
– Er núna 22%

• Auðlegðarskattur. Stóreignaskattur tekinn
upp. Rök, …
• Virðisaukaskattur. Hærra þrepið fór úr
24,5% í 25,5%
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OG AFLEIÐINGIN VARÐ:
Sjá
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/vefrit/Vefrit_fjar
malaraduneytisins_20102011.pdf
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Virðisaukaskattur er hærri en tekjuskattur
einstaklinga og lögaðila til samans:
http://www.youtube.com/watch?v=0Ah73X
XPKzs
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Heimildir
• Glærur 61 til 70 eru birtar með
góðfúslegu leyfi Stefáns Ólafssonar
prófessors í félagsfræði
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Einhverjar spurningar
• ... ef ekki þakka ég fyrir mig
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