SKATTUR Á MENN
Einstaklingsskattaréttur
Einstakar tekjur
Ásmundur G. Vilhjálmsson
Glærupakki fjögur
Vægi 7 til 8 - 9

Skattlagning manna
auðkenni, tekjuskattsstofn

• Frádráttur frá tekjum, sem menn afla, er
mjög takmarkaður. Menn greiða því svo að
segja brúttóskatt af tekjum sínum
• Tekjuskattsstofn manna, sjá 61. gr. TSL. „...
telst tekjur samkvæmt II. kafla [...] að teknu
tilliti til þess frádráttar sem slíkum aðilum er
sérstaklega heimilaður skv. 30. gr.“
• II. kafli tekjuskattslaga, sjá nánar greinar 7.
gr. til 28. gr.
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Tekjur, sbr. 7. gr. TSL
• Ákvæði 7. gr. hefst á inngangi. Í honum er
tekjuhutakið skilgreint
• Eftir innganginum kemur svo upptalning á
eintökum tekjum og er hún ekki tæmandi,
sbr. 9. tölul. C-liðar 7. gr. TSL
• Fjallar A-liður um laun og skyldar tekjur, Bliður um atvinnurekstrartekjur og C-liður um
fjármagnstekjur
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A-tekjur
Laun og skyldar tekjur=Aflatekjur
• A-liður 7. gr. skiptist í 4 töluliði sem hér segir:
1. Laun vegna vinnu og reiknað endurgjald
2. Tryggingabætur, meðlög og styrkir
Skaðabætur og vátryggingafé
3. Endurgjald vegna afnota og sölu á hugverkum
4. Vinningar í happdrættum og keppnum.
Heiðurslaun. Gjafir
10/16/2021
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1. tölul. A-liðar 7. gr.
Laun vegna vinnu hjá öðrum
1. Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar,
sem innt er af hendi fyrir annan aðila. Hér með teljast til dæmis hvers konar
biðlaun, starfslaun, nefndarlaun, stjórnarlaun, eftirlaun og LÍFEYRIR, fatnaður,
fæði, húsnæði, risnufé, verkfærapeningar, ökutækjastyrkir, flutningspeningar og
aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og
gjafir sem sýnilega eru gefnar sem kaupauki
• Hvorki skiptir máli hver tekur við greiðslu né í hvaða gjaldmiðli goldið er, hvort sem
það er í reiðufé, fríðu, hlunnindum eða vinnuskiptum
• Reki vinnuveitandi hópferðabifreið til að flytja starfsmenn sína til og frá vinnu
teljast hlunnindi starfsmanna af slíkum ferðum þó EKKI til skattskyldra tekna.
(Muna: Konurnar hjá HB Granda hf.) Sama gildir greiði vinnuveitandi kostnað
starfsmanna af ferðum til og frá vinnu samkvæmt samningi milli aðila séu nýttar til
ferðanna almenningssamgöngur og vistvænar samgöngur, þó ekki með vélknúnum
ökutækjum, enda sé fjárhæðin ekki umfram viðmiðunarmörk samkvæmt mati
ríkisskattstjóra
3. Til tekna sem laun teljast OG LÁN til starfsmanna sem óheimil eru samkvæmt
lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög. Hvenær eru hluthafalán
óheimil ...
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Lífeyrir, heimfærsla
heimfærsla, tilheyrir þeim sem ávann sér hann nema

• Lífeyrir sem maður fær úr lífeyrissjóði telst laun, sbr. 1.
tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Lífeyrir sem maður fær úr almanna tryggingum kallast
hins vegar tryggingabætur, sbr. 2. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Hafi verið gerður samningur um skiptingu ellilífeyrisgreiðslna á grundvelli 3. mgr. 14. gr. laga nr. 129/1997,
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða, telst ellilífeyrir til tekna hjá þeim sem fær
hann greiddan ➔ heimfærsla. Sjá 1. mgr. 1. tölul. Aliðar 7. gr. TSL
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Reiknað endurgjald
2. mgr. A-liðar 1. tölul. 7. gr. TSL. Nánar, sjá 58. gr. TSL

2. Vinni maður við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða
starfsemi skal hann telja sér til tekna eigi lægra
endurgjald fyrir starf sitt og hefði hann innt það af
hendi fyrir óskyldan eða ótengdan aðila. Sama gildir

um vinnu við atvinnurekstur eða starfsemi sem
rekin er í sameign með öðrum og einnig um
vinnu manns við atvinnurekstur lögaðila þar
sem hann er RÁÐANDI AÐILI vegna eignar- eða
stjórnunaraðildar

• Á sama hátt skal reikna endurgjald fyrir starf sem innt
er af hendi af maka manns eða barni hans sé starfið
innt af hendi fyrir framangreinda aðila
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Hugtakið laun=launþegi
• Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu,
..., sem innt er af hendi fyrir annan aðila
• Orðasambandið „vinnu, starf eða þjónustu“ ...„fyrir
annan aðila“ þýðir að hlutaðeigandi er ekki sjálfstæður,
það er verktaki
• Nauðsynlegt getur því verið að afmarka launatekjur
gagnvart tekjum af sjálfstæðri vinnu, skaðabótum o. fl.
– Hvenær er maður verktaki, það er spurning
– Ath. uppsagnarlaun. Ber að skattleggja þau sem
endurgjald fyrir vinnu eða sem skaðabætur?
• Og ef svo er hvaða þýðingu hefur það?
10/16/2021
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S K A PA L Ó N
Launþegi

Já

Nei Verktaki

Já

Er sjálfstæður. Ræður sér
sjálfur

x

Er sjálfstæður. Ræður sér ...

x

Ber ábyrgð á verki

x

Ber ábyrgð á verki

x

Ákveður sjálfur verktíma

x

Ákveður sjálfur verktíma

x

Notar eigin tól og tæki

x

Notar eigin tól og tæki

x

Fær greitt skv. reikningi

x

Fær greitt skv. reikningi

x

Má láta aðra framkv. verk

x

Má láta aðra framkv. verk

x

Fær greitt pr. verk

x

Fær greitt pr. verk

x

Nei

Fær greitt eftir tímafjölda

x

Fær greitt eftir tímafjölda

x

Er á reglulegum launum

x

Er á reglulegum launum

x

Nýtur réttinda sem launþegi

x

Nýtur réttinda sem launþegi

x
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40. gr. Sjómannalaga
Hverjum tilheyra þessi laun?
• Deyi skipverji telst kaup hans til dánardags og að þeim degi
meðtöldum enda hafi hann eigi áður misst rétt til kaups vegna
sjúkleika eða af öðrum ástæðum
• Deyi skipverji á þeim tíma er hann á rétt til kaups samkvæmt 27. gr.
eða 36. gr. á eftirlifandi maki. eða börn, sem eru á framfæri hins
látna eftir almennum framfærslureglum, rétt til launa fyrir einn
mánuð umfram það sem segir í 1. og 2. mgr. enda hafi skipverjinn
verið í þjónustu útgerðarmanns í síðustu sex mánuði áður en hann
andaðist
• Hafi skipverji verið samfellt í starfi hjá sama útgerðarmanni í fjögur
ár eða lengur skal, auk þess sem fyrr segir, greiða eins mánaðar
kaup sem hjá fiskimönnum miðist við kauptryggingu fyrir einn
mánuð eins og hún er á hverjum tíma en hjá farmönnum skal
greiðslan vera sem nemur eins mánaðar grunnlaunum viðkomandi
skipverja
10/16/2021
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Stjórnarlaun
Persónulegt starf
• Hvers vegna er ekki hægt að gera reikning fyrir stjórnarlaunum eins og um sjálfstætt starf sé að ræða
• Það stafar af því að stjórnarstarfið er persónulegs eðlis,
sbr. 39. gr. EHL er hljóðar svo: „Í stjórn einkahlutafélags
skulu eiga sæti fæst þrír menn (það er einstaklingar,
persónur, ekki lögaðilar eða lögpersónur) nema hluthafar
séu fjórir eða færri, þá nægir að stjórnina skipi einn eða
tveir menn. Ef stjórn félags er skipuð einum manni skal
valinn a.m.k. einn varamaður“
• SKV. ÍSLENSKUM LÖGUM GETA LÖGAÐILAR ÞVÍ EKKI
VERIÐ STJÓRNARMENN Í HF. OG EHF.
10/16/2021
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Úrskurður nr. 88/2002
Gjaldár 1995-1998
•

•

•

•

Skattstjóri skattlagði hjá kæranda sem launatekjur hans greiðslur frá fjórum hlutafélögum til X
sf. vegna ráðgjafarstarfa kæranda á vegum X sf. í þágu hlutafélaganna á árunum 1995,
1996 og 1997
Kærandi gegndi á sama tíma starfi stjórnarformanns í umræddum félögum og daglegs
stjórnanda eins þeirra. Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að þegar litið væri til eðlis hinna
umdeildu starfa kæranda í þágu hlutafélaganna, m.a. til þess að ekki var um sérgreind
verkefni af neinum toga að ræða heldur almenna ráðgjöf varðandi starfsemi félaganna, þætti
ekkert benda til annars en að verkefni þessi hefðu verið þáttur í starfi kæranda sem
stjórnarformanns í félögunum og daglegs stjórnanda eins þeirra
Þá var bent á að ekki væri um að ræða neina sölu ráðgjafar á vegum X sf. til annarra aðila á
sama tímabili. Ennfremur yrði við úrlausn málsins ekki litið framhjá verulegum eigna- og
stjórnunartengslum kæranda við öll umrædd félög, þ.m.t. X sf., en ekki yrði annað ráðið en að
kærandi hefði í krafti þeirra tengsla SJÁLFUR RÁÐIÐ tilhögun á greiðslum fyrir störf sín í þágu
hinna fjögurra hlutafélaga
Var fallist á með skattstjóra að virða bæri samband kæranda og hlutafélaganna sem
vinnusamning í skattalegu tilliti. Þá var kröfu kæranda um niðurfellingu álags, m.a. vegna
hækkunar á skattskyldum bifreiðahlunnindum hans, hafnað. Sjá einnig úrskurð
yfirskattanefndar nr. 90/2002
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Verðbréfasjóður, miðlari
gengur þetta?

• X ehf. er miðlara fyrirtæki. Meðal viðskiptamanna
þess eru fyrirtæki A, B og C
• Til að treysta samband fyrirtækjanna. Auðvelda
samskipti o. fl. situr Y sem er starfmaður X ehf. í
stjórnum fyrirtækjanna
• Sem slíkur hefur hann það hlutverk að vera stjórnunum innan handar við fjárfestingar
• Stjórnarlaun vegna þessa eru 1,5 millj. á ári og ríkir
samkomulag um að X ehf. skuli njóta greiðslunnar
enda heldur starfsmaðurinn fullum launum hjá fyrirtækinu þrátt fyrir stjórnarsetuna
10/16/2021
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YSÚ 148/2011
• Kærandi sat í stjórn þriggja hlutafélaga sem greiddu einkahlutafélagi
hans þóknanir vegna stjórnarstarfa hans. Yfirskattanefnd taldi verða
að ganga út frá því að kærandi hefði sinnt venjulegum verkefnum
stjórnarmanns hjá félögunum
• Vegna fram kominna skýringa kæranda um að hann hefði einnig sinnt
ráðgjöf í þágu félaganna, þ.e. fjárfestingaráðgjöf, tók yfirskattanefnd
fram að ekkert þætti benda til annars en að verkefni þessi hefðu verið
þáttur í störfum kæranda sem stjórnarmanns í félögunum
• Var því fallist á með skattstjóra að virða bæri samband kæranda og
greindra félaga sem vinnusamning í skattalegu tilliti. Af því leiddi að
þetta samband teldist hafa verið á milli kæranda sjálfs og félaganna.
Bæri því að virða umræddar greiðslur félaganna sem persónulegar
greiðslur til kæranda vegna starfa hans sem stjórnarmanns í
félögunum er væru skattskyldar í hendi hans sem laun
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Reiknað endurgjald, sbr. 58. gr. TSL
1.

Endurgjald fyrir vinnu manns, sem reikna skal sér endurgjald skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr., skal eigi
vera lægra en launatekjur hans hefðu orðið ef unnið hefði verið fyrir ótengdan eða óskyldan aðila. Sama
gildir um endurgjald fyrir starf maka manns, barns hans innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, venslamanns
hans eða nákomins ættingja. Ríkisskattstjóri setur árlega við upphaf tekjuárs reglur um reiknað endurgjald
og birtir þær að fenginni staðfestingu ráðherra. Við ákvörðun lágmarksendurgjalds skal höfð hliðsjón af

raunverulegum tekjum fyrir sambærileg störf AÐ VIÐBÆTTUM HVERS KONAR HLUNNINDUM
2.

•

3.

og skiptir ekki máli hvernig þau eru greidd eða í hvaða formi þau eru. ÁKVÖRÐUN REIKNAÐS
ENDURGJALDS SAMKVÆMT ÞESSARI MÁLSGREIN ER ÓHÁÐ ÁKVÖRÐUN LAUNA SKV. 11. GR.
Færi maður sér til tekna á framtali lægra endurgjald en áskilið er í reglum ríkisskattstjóra, sbr. 1. mgr., skal
ríkisskattstjóri hækka endurgjaldið, óháð ákvörðun á staðgreiðsluári, enda hafi framteljandi ekki lagt fram
fullnægjandi gögn og rökstuðning með skattframtali sem honum ber að gera ótilkvaddur
Ríkisskattstjóra er heimilt að fallast á lægra endurgjald en viðmiðunarreglur þessar kveða á um, enda liggi
fyrir viðhlítandi gögn og rökstuðningur framteljanda og eftir atvikum launagreiðanda sem réttlætt getur
slíka ákvörðun. Framteljandi skal m.a. láta í té upplýsingar um 1) umfang og eðli starfs og starfsemi, 2)
afkomu rekstrarins, 3) fjármagn bundið í rekstri og 4) upplýsingar um útselda vinnu eftir því sem það á við
Ákvörðun ríkisskattstjóra um hækkun á reiknuðu endurgjaldi MANNS með eigin atvinnurekstur eða
sjálfstæða starfsemi má ekki mynda tap umfram það sem nemur samanlögðum almennum

fyrningum skv. 37. gr. Ríkisskattstjóri skal við ákvörðun reiknaðs endurgjalds elli- og örorkulífeyrisþega
5.

við eigin atvinnurekstur gæta þess að tap myndist ekki við það í rekstrinum
Telji skattyfirvöld að endurgjald fyrir starf maka manns eða barns hans innan 16 ára aldurs á tekjuárinu,
sbr. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr., sé HÆRRA en makinn eða barnið hefði aflað hjá óskyldum eða ótengdum
aðila skulu þau ákvarða tekjur makans eða barnsins af starfinu
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Reiknað endurgjald
vegna vinnu hjá lögaðilum, sbr. 4. mgr. 58. gr. TSL
RÁÐANDI STAÐA
1. Ákvæði 1. og 2. mgr. skulu gilda um starf á vegum lögaðila eftir því
sem við getur átt, enda vinni maður við atvinnurekstur lögaðila
þar sem hann, maki hans, barn eða nákomnir ættingjar hafa

ráðandi stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar, þó ekki
ef um er að ræða starf á vegum lögaðila sem skráður er á
opinberum verðbréfamarkaði
2. Maður telst hafa ráðandi stöðu í þessu sambandi ef hann einn eða
ásamt maka, börnum, foreldrum, systkinum eða öðrum nákomnum
ættingjum eða starfandi hluthöfum á samtals 50% hlut eða meira í
lögaðila enda eigi hver um sig a.m.k. 5% hlut í þeim lögaðila
10/16/2021
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YSÚ 404/2000
• Kærandi, sem var aðaleigandi og fyrirsvarsmaður hlutafélags um
hugbúnaðarþjónustu, tilfærði í skattframtölum sínum árin 1994 og 1995
laun frá félaginu vegna vinnu í þess þágu. Skattstjóri taldi að atvikum væri
svo farið að kæranda bæri að reikna sér endurgjald vegna starfa sinna
hjá hlutafélaginu
• Yfirskattanefnd féllst á það með skattstjóra að hlutafélagið væri svo tengt
kæranda að honum bæri að reikna sér endurgjald vegna vinnu sinnar á
vegum félagsins. Þá taldi yfirskattanefnd að sú ákvörðun skattstjóra að
taka mið af flokki A í viðmiðunarreglum ríkisskattstjóra við ákvörðun á
fjárhæð reiknaðs endurgjalds kæranda hefði staðist, enda voru almenn
skilyrði þess flokks varðandi sérmenntun og starf í sérgrein talin uppfyllt í
tilviki kæranda
• Benti yfirskattanefnd m.a. á í því sambandi að kærandi væri framkvæmda
stjóri og eini starfsmaður hlutafélagsins og hefði öðlast sérþekkingu vegna
þátttöku í námskeiðum og vegna reynslu. Ennfremur voru ekki talin efni til
að hagga við viðmiðunum skattstjóra um vinnuframlag og starfshlutfall
kæranda, sem byggðu m.a. á gögnum frá hlutafélaginu um vinnumagn
• Var kröfum kæranda hafnað að því frátöldu að álag var fellt niður
10/16/2021

ÁgV

18

YSÚ 257/2005
• Ágreiningur var um þá ákvörðun skattstjóra að hækka gjaldfærðan
launakostnað og tryggingagjald kæranda, sem var einkahlutafélag, vegna
hækkunar á reiknuðu endurgjaldi A, framkvæmdastjóra félagsins. Af hálfu
kæranda var því haldið fram að A hefði ekki borið að reikna sér endurgjald
vegna starfa sinna í þágu félagsins þar sem A hefði ekki verið ráðandi aðili
við atvinnurekstur félagsins í skilningi reglna um reiknað endurgjald
• A var eigandi að 10% hlutafjár í kæranda og var annað hlutafé félagsins að
öllu leyti í eigu foreldra hans og systkina
• Yfirskattanefnd taldi ótvírætt að skylda manns til að reikna sér endurgjald
vegna vinnu við atvinnurekstur lögaðila ætti við í þeim tilvikum þegar
nákomnir ættingjar eða venslamenn viðkomandi launamanns hefðu
ráðandi stöðu hjá lögaðilanum vegna eignar- eða stjórnunaraðildar
• Var fallist á það með skattstjóra að A hefði haft þá stöðu innan kæranda að
honum hefði borið að reikna sér endurgjald vegna starfa sinna í þágu
félagsins
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YSÚ 574/1999
• Fallist var á með skattstjóra að líta bæri á kaup og
endurbætur kærenda (hjóna) á íbúðarhúsi sem
þátt í sjálfstæðri starfsemi eiginmannsins við
húsasmíði
• Var í því sambandi litið til starfa og menntunar
hans, skamms eignarhaldstíma á húsinu,
umtalsverðra endurbóta á því og lítilla umsvifa
kæranda við rekstur hans að öðru leyti. Jafnframt
var ákvörðun skattstjóra um reiknað endurgjald
vegna eigin vinnu kærenda við endurbæturnar
látin standa óhögguð
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Úrskurður nr. 93/2005
Gjaldár 2003
•

•

•

Kæruefni í máli þessu var ákvörðun skattstjóra á reiknuðu endurgjaldi kæranda,
sem var tannlæknir, vegna vinnu á vegum X ehf., en kærandi var ásamt maka sínum
eigandi alls hlutafjár í félaginu
Kærandi leit svo á að ákvarða bæri reiknað endurgjald með tilliti til vinnuframlags
sem verið hefði 60% miðað við fullt starf. Skattstjóri taldi hins vegar að eftir
breytingar á lagareglum um reiknað endurgjald samkvæmt lögum nr. 133/2001
yrði ekki með sama hætti og áður horft til vinnutíma og vinnuframlags við
ákvörðun reiknaðs endurgjalds
Yfirskattanefnd hafnaði því sjónarmiði skattstjóra og taldi ljóst samkvæmt laga
ákvæðum um reiknað endurgjald, sem gerð var grein fyrir í úrskurðinum, að
umfang starfs, þ.e. vinnumagn, hefði grundvallarþýðingu við ákvörðun reiknaðs
endurgjalds, eins og ávallt hefði verið. Yrði ekki séð að með breytingum samkvæmt
lögum nr. 133/2001 hefði á neinn hátt verið hróflað við þessu. Var skattstjóri talinn
hafa byggt ákvörðun sína á röngum lagaforsendum auk þess sem annmarkar voru á
málsmeðferð skattstjóra. Var hin kærða breyting skattstjóra á reiknuðu endurgjaldi
kæranda felld úr gildi
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Ákvörðun reiknaðs endurgjalds
• Reiknað endurgjald er ákveðið í ársbyrjun. Sem
slíkt liggur það til grundvallar staðgreiðslu á árinu
• Við framtal til skatts er maður í sjálfu sér ekki
bundinn af endurgjaldinu. Ef tap er af rekstri í
árslok leitast maður því auðvitað við að lækka það
svo að jafnvægi náist
• Þegar um félög er að ræða er hins vegar ekkert til
fyrirstöðu að endurgjaldið myndi tap. Algengast
er að það gerist við endurákvörðun á sköttum og
er sjaldnast neitt hægt að gera í því
10/16/2021
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Ath. vel samspil
2. mgr. 11. gr. og 58. gr. TSL
• Skv. 2. mgr. 11. gr. TSL er hægt að skattleggja óheimila
úttekt hluthafa sem laun
• Ef reiknað endurgjald hluthafa sem uppvís varð af því að
taka verðmæti út úr félagi með óheimilum hætti var
lægra en raunverulegum launum nam taldist óheimil
úttekt skv. 2. mgr. 11. gr. TSL áður fyrr hluti af því
• Nú kemur það TIL VIÐBÓTAR reiknuðu endurgjaldi.
Endurákvörðun á opinberum gjöldum getur því verið
mjög íþyngjandi fyrir hluthafa og helgast það af þessari
setningu: ÁKVÖRÐUN REIKNAÐS ENDURGJALDS

SAMKVÆMT ÞESSARI MÁLSGREIN ER ÓHÁÐ
ÁKVÖRÐUN LAUNA SKV. 11. GR.
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Úrskurður nr. 95/2008
Gjaldár 2005 og 2006
Má endurgjald mynda tap?
Já það má gera það þegar lögaðilar eiga í hlut
• Fram kom að ákvæði 3. mgr. 58. gr. laga nr. 90/2003, sem setti
skorður við tapsmyndun við ákvörðun reiknaðs endurgjalds, ætti
ekki við í þeim tilvikum þegar um væri að ræða ákvörðun
reiknaðs endurgjalds manns vegna vinnu við atvinnurekstur

lögaðila
• Þá gat ekki komið til lækkunar á reiknuðu endurgjaldi kæranda
vegna launaðra starfa hans á vegum Z ehf. umrædd ár þar sem
laun hans fyrir þau störf voru undir 50% af viðmiðunarfjárhæð
samkvæmt flokki B-2 í reglum fjármálaráðherra um reiknað
endurgjald þau ár sem málið varðaði, sbr. áskilnað í reglunum
• Var kröfum kæranda um lækkun reiknaðs endurgjalds því hafnað
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YSÚ 10/2004
• Kæruefni í máli þessu var ákvörðun skattstjóra á reiknuðu
endurgjaldi kæranda vegna vinnu hans við leigubifreiðaakstur.
Kærandi krafðist niðurfellingar á ákvörðun skattstjóra á þeim
grundvelli að tap hefði verið af rekstrinum
• Skattstjóri og ríkisskattstjóri litu á hinn bóginn svo á að skorður við
tapsmyndun vegna ákvörðunar á reiknuðu endurgjaldi samkvæmt 1.
mgr. 59. gr. laga nr. 75/1981 stæðu ekki í vegi fyrir hinni kærðu
ákvörðun vegna gjaldfærslu á fastri afskrift bifreiðar sem liðar í
gjaldfærðum bifreiðakostnaði
• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að umrætt ákvæði vísaði
sérstaklega til gjaldfærslu almennra fyrninga og gjaldfærslu vegna
verðbreytinga. Aðrar tegundir fyrninga eða ígildi þeirra, svo sem
föst afskrift (735.000 kr.) samkvæmt reglum ríkisskattstjóra, kæmu
því ekki til álita í þessu sambandi
• Var breyting skattstjóra felld niður
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ANNAÐ LAUNAÐ STARF
• Ef sá sem ber að reikna sér endurgjald er í öðru
launuðu föstu starfi eða öðru starfi sem reikna
skal endurgjald fyrir er heimilt að lækka
viðmiðunarfjárhæðirnar
• Lækkunin má nema þeirri fjárhæð sem laun eða
reiknað endurgjald fyrir hitt starfið er umfram
50% af viðmiðunarfjárhæðinni, þó þannig að það
verði aldrei lægra en 25% af viðmiðunarfjárhæðinni að viðbættri hækkun sem ákvörðuð er vegna
ákvæða um lágmark reiknaðs endurgjalds
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Svona reiknar maður þetta út
a Greidd laun eru

300,000

b Reiknað endurgjald er

350,000

c Helmingur af þeirri fjárhæð er : 350.000/2

175,000

d Munur á a og c er (300.000 - 175.000)

125,000

Reiknað endurgjald getur því lækkað úr
e 350.000 kr. í (350.000 - 125.000)

225,000

f Fjórðungur af 350.000 er
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Fríðindi og hlunnindi
• Skattlagning launa er óháð því með hverju er greitt. Greiðsla í
fríðindum (niðurgreiðslum) og hlunnindum (endurgjaldslausum afnotum af eignum atvinnurekanda) hefur því sama
vægi og peningagreiðsla
– Hvers vegna? Slík afnot spara manni kostnað og skapa því greiðslugetu

– Ath. undanþágu. Akstur úr og í vinnu við sérstakar aðstæður,
sbr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL. Samgöngustyrkurinn
• Verðmæti fríðinda og hlunninda getur orkað tvímælis og þess
vegna er það hlutverk skattyfirvalda að verðleggja þau

• Heimild til þessa er að finna í 118. gr. TSL. ➔Fjármálaráðherra
– skal Í upphafi hvers árs ... gefa út reglur um mat á
hlunnindum. Þessar reglur heita skattmat
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Af hverju skattleggjum við hlunnindi
Skiptir skattlagning hlunninda einhverju máli
• Það að njóta fríðinda og hlunninda sparar manni kaup á
sams konar fríðindum og hlunnindum
• Viðtakan eykur með öðrum orðum greiðslugetu okkar og
telst því tekjur
• Menn hafa misjafna möguleika til að njóta fríðinda og
hlunninda. Sumir fá allt frítt á meðan aðrir verða að greiða
fyrir það
• Til að tryggja jafnræði á milli manna, það er fyrirbyggja
mismunun er nauðsynlegt að hið opinbera sé sjálfu sér
samkvæmt við skattlagningu, það er skattleggi alla jafnt
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Skattmat (teknamat)
Tekjugrundvöllur-Læra
• Niðurgreiðslur, afslættir
– Fæði. Hvað með risnu? Kvöð eða skylda
– Peningalán. Vaxtahlunnindi

• Endurgjaldslaus afnot
– Íbúðarhúsnæði. Embættisbústaðir
• Sérstök tilvik. Ókeypis hiti og rafmagn

– Bifreiðar, full og ótakmörkuð afnot
• Sérstök tilvik. Starfsmaður á hlut í bifreið. Starfsmaður
tekur þátt í kostnaði, greiðir t.d. bensín o. fl.

– Einkennsibúningur og vinnu föt. Öryggis- og hlífðarföt
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Um skattmatið
Almennt
• Telja ber til tekna hvers konar gæði sem mönnum hlotnast og metin verða
til peningaverðs og skiptir þá ekki máli hvaðan þau stafa eða í hvaða formi
þau eru – segir í 1. tölul. 1. mgr. A-liðar 7. gr. TSL
• Á það t.d. við um fatnað, fæði, húsnæði, hvers konar fríðindi, greiðslur í
vörum eða afurðum, svo og framlög og gjafir sé verðmætið hærra en
almennt gerist um tækifærisgjafir, sbr. 4. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Þau gæði og hlunnindi, sem ekki hafa verið í krónum talin, skal meta til
peningaverðs og telja þau til tekna á því verði. Skulu þau metin til tekna á
gangverði eða markaðsverði á hverjum tíma nema við þau eigi sérstakt
tekjumat. Hvaða gæði eru þetta og er eitthvað eftirlit haft með framtali
þeirra
• Séu hlunnindi eða annað, er telja ber til tekna, látið af hendi gegn greiðslu,
sem er lægri, en skattmatið eða gangverðið, SKAL TELJA MISMUNINN TIL
TEKNA
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Er allt skattskylt?
Dæmi um hlunnindi sem við
skattleggjum ekki:
1. Endurgjaldslaus blöð og tímarit
er starfsmenn stjórnarráðsins
njóta
2. Niðurgreiddar eða endurgaldslausar ferðir starfsmanna
flugfélaganna
3. Niðurgreidd eða endurgjaldslaus vistunarpláss foreldra á
dagvistunarstofnunum
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Hvað með Gísla og Nínu?
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Annie Mist og
Jón Margeir
eru ekki starfs
menn WOW
og því er ekki
unnt að skatt
leggja þau á
grundvelli 1.
tölul. A-liðar 7.
gr. Þess í stað
verður að
byggja hana á
4. tölul. sama
ákvæðis
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Ókeypis auglýsing, vinargreiði ???
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Bifreiðahlunnindi. Full umráð
Staðgreiðsla 2016. Framtal 2017
• Láti launagreiðandi starfsmanni sínum í té fólksbifreið, þ.m.t. skutbifreið,
jeppabifreið, eða aðra bifreið sem hægt er að hafa sambærileg not af, til
fullra umráða skal meta þau sta.rfsmanni til tekna án tillits til notkunar
hans á bifreiðinni
• Hafi starfsmaður fleiri en eina bifreið frá launagreiðanda sínum til fullra
eða ótakmarkaðra umráða samtímis fyrir sig eða fjölskyldu sína skal reikna
starfsmanninum til hlunninda umráð hans yfir hverri bifreið fyrir sig
• Árs umráð bifreiðar skulu metin til tekna, sem hlutfall af verði þeirra er hér
segir: Ath. Hér er gert ráð fyrir að starfsmaður taki hvorki þátt í rekstrar
kostnaði bifreiðarinnar né eigi eignarhlut í henni
– Af bifreið, sem tekin var í notkun á árunum 2014, 2015 eða 2016 ber að reikna
starfsmanni 26% tekjur ➔ yngri en 3 ja ára
– Af bifreið, sem tekin var í notkun á árunum 2011, 2012 eða 2013 ber að reikna
starfsmanni 21% tekjur ➔ 3ja, fjögurra og 5 ára gamlar bifreiðar
– Af bifreið, sem tekin var í notkun á árunum 2010 eða fyrr ber að reikna starfsmanni 18%
tekjur ➔ 6 ára og eldri
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Bifreiðahlunndi. Full umráð
Staðgreiðsla 2019. Framtal 2020
• Gamlir bílar. Bifreið í eigu launagreiðanda – keypt 2013 eða fyrr.
– Ársumráð slíkrar bifreiðar skulu miðast við 28% af verði bifreiðarinnar
eins og það er skilgreint í bæklingnum Bifreiðaskrá, RSK 6.03, fyrir
það ár sem bifreiðin var tekin í notkun. Sé bifreiðin ekki í skránni skal
miða við verð á sambærilegum bifreiðum. Heimilt er að færa verð
bifreiðar-innar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en
mest þannig að viðmiðunarverð til útreiknings á bifreiðahlunnindum
verði aldrei lægra en 50% af verði hennar

• Nýir bílar. Bifreið í eigu launagreiðanda - keypt 2014 eða síðar.
– Ársumráð slíkrar bifreiðar skulu miðast við 28% af upphaflegu
kaupverði bifreiðarinnar samkvæmt eignaskrá launagreiðandans eða
þess sem innir hlunnindin af hendi. Heimilt er að færa verð
bifreiðarinnar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en
mest þannig að viðmiðunarverð til útreiknings á bifreiðahlunnindum
verði aldrei lægra en 50% af kaupverði hennar
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Bifreiðahlunnindi. Full umráð
Staðgreiðsla 2020. Framtal 2021
• Gamlir bílar. Bifreið í eigu launagreiðanda – keypt 2013 eða fyrr.
– Ársumráð slíkrar bifreiðar skulu miðast við 28% af verði bifreiðarinnar
eins og það er skilgreint í bæklingnum Bifreiðaskrá, RSK 6.03, fyrir það
ár sem bifreiðin var tekin í notkun. Sé bifreiðin ekki í skránni skal miða
við verð á sambærilegum bifreiðum. Heimilt er að færa verð bifreiðarinnar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en mest
þannig að viðmiðunarverð til útreiknings á bifreiðahlunnindum verði
aldrei lægra en 50% af verði hennar

• Nýir bílar. Bifreið í eigu launagreiðanda - keypt 2014 eða síðar.
– Ársumráð slíkrar bifreiðar skulu miðast við 28% af upphaflegu
kaupverði bifreiðarinnar samkvæmt eignaskrá launagreiðandans eða
þess sem innir hlunnindin af hendi. Heimilt er að færa verð
bifreiðarinnar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en
mest þannig að viðmiðunarverð til útreiknings á bifreiðahlunnindum
verði aldrei lægra en 50% af kaupverði hennar

10/16/2021

ÁgV

39

Úrskurður nr. 25/2008
Gjaldár 2006
• Í máli þessu var óumdeilt að kærandi hefði haft bifreið launa
greiðanda síns til fullra umráða utan vinnutíma á árinu 2005 og
að ákvarða bæri bifreiðahlunnindi hans miðað við ótakmörkuð
afnot
• Kærandi taldi hins vegar að við ákvörðun bifreiðahlunnindanna
bæri að taka tillit til þess tíma sem hann hefði ekki haft afnot af
bifreiðinni vegna tíðra ferða erlendis auk þess sem líta bæri til
þess að bifreiðin hefði að miklu leyti verið notuð til aksturs í
þágu launagreiðanda
• Þessi sjónarmið kæranda voru ekki talin geta skipt máli við
ákvörðun á fjárhæð bifreiðahlunninda hans. Þá þóttu ekki efni til
að falla frá beitingu álags í tilviki kæranda
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YSÚ 29/2009
• Í máli þessu var deilt um skattlagningu bifreiðahlunninda hjá
kæranda vegna einkanota af bifreið launagreiðanda hans
• Kærandi hélt því fram í málinu að ekki væri hægt að hafa sömu
afnot af viðkomandi bifreið, sem var pallbifreið af gerðinni Ford F350, og af fólksbifreið eða jeppabifreið, enda væri bifreiðin flokkuð
sem vörubifreið í ökutækjaskrá
• Yfirskattanefnd taldi að hægt væri að hafa sambærileg afnot af
bifreiðinni og fólksbifreið, m.a. að athuguðum ljósmyndum af
bifreiðinni og í ljósi þess að óumdeilt var að kærandi hefði haft
einkaafnot af henni
• Var því talið að skattmatsreglur fjármálaráðherra tækju til slíkra
bifreiða sem um ræðir. Voru kæranda ákvörðuð skattskyld
bifreiðahlunnindi vegna afnota af bifreiðinni eftir reglum um full og
ótakmörkuð umráð
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Bifreiðahlunnindi kostnaðarþátttaka
Rafmagnsbíll. Teknamat er 27%
• Lækka skal hlutfall hlunninda um 6% af verði
bifreiðarinnar eins og það er skilgreint, sbr. hér á
eftir, greiði starfsmaður sjálfur rekstrarkostnað
bifreiðar sem hann hefur til umráða
• Með rekstrarkostnaði í þessu sambandi er átt við
eldsneytiskostnað, smurningu, þrif o.þ.h.
• Ath. greiði starfsmaður aðeins hluta af kostnaðinum
getur þurft að hlutfalla að álitum
• Lækkun á hlunnindamati af þessum sökum getur þó
aldrei orðið meiri en 6% af verði bifreiðarinnar
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Starfsmaður á hlut í bifreið
• Sé bifreið í SAMEIGN starfsmanns og launagreiðanda skal telja starfs manninum til
hlunninda umráð ÞESS HLUTA bifreiðarinnar
sem er í eigu launagreiðanda
• Ef eignarhaldið er 50:50 kemur því aðeins
helmingur hlunnindanna til skatts hjá
starfsmanninum
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Takmörkuð umráð
• Sé starfsmanni einungis heimilt að hafa afnot af bifreið
launagreiðanda síns utan vinnutíma TIL AKSTURS MILLI HEIMILIS
OG VINNUSTAÐAR OG TIL EINSTAKRA TILFALLANDI AFNOTA
telst hann hafa takmörkuð afnot af bifreiðinni, enda sé hún að
öðru leyti notuð í daglegum rekstri launagreiðanda
• Sé um frekari afnot að ræða telst starfsmaður hafa full umráð
bifreiðar eins og greint er frá hér að framan
• Takmörkuð afnot skulu metin til tekna miðað við 111,00 kr. á hvern
ekinn kílómetra (staðgreiðsluárið 2021)
• Gögn um takmörkuð afnot skulu greinilega færð (í Akstursbók) og
vera aðgengileg skattyfirvöldum hvort sem er í bókhaldi launagreiðanda eða hjá starfsmanni. Misbrestur á þessu veldur yfirleitt
því að manni er gerður skattur eins og hann hafi full og ótakmörkuð umráð
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Framkvæmdastjóra bifreiðar
• Hér á landi er til mikill fjöldi einkahlutafélaga í eigu

eins aðila. Flest þessi félög láta eigendum sínum
bifreiðar í té til fullra afnota
• Algengt er að þessir aðilar telji aðeins fram
takmörkuð umráð með þeim rökum að þeim sé
aðeins heimilt að nota bifreiðina í vinnunni
– Slíkar yfirlýsingar eru sjaldnast teknar trúanlega

• Þegar umrædd mál koma til kasta skattyfirvalda er
nánast undantekningarlaust horft fram hjá fram
talinu og hlutaðeigandi skattlagður eins og hann hafi
full umráð, nema ....
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Úrskurður nr. 341/2010
Gjaldár 2008
• Kærandi var prókúruhafi og stjórnarmaður í X ehf. og eigandi félagsins.
Í málinu var deilt um skattlagningu bifreiðahlunninda hjá kæranda
vegna umráða hennar yfir bifreið X ehf.
• Yfirskattanefnd taldi að byggja yrði á því að kærandi hefði haft umráð
bifreiðarinnar utan vinnutíma, enda hefði ekkert komið fram um að
kærandi hefði verið bundin sérstökum takmörkunum varðandi afnot
bifreiðarinnar og ekki annað ráðið en að kærandi hefði sjálf haft
ákvörðunarvald um afnot sín af bifreiðinni í einstökum tilfellum
• Var m.a. vísað til sjónarmiða í H 2000:571 þar sem fram kæmi að með
skattlagningu bifreiðahlunninda væri verið að skattleggja UMRÁÐ
bifreiðar sem slík og skipti þá ekki máli hversu mikið launþegi nýtti sér
umráðaréttinn
• Var kröfum kæranda því hafnað, þar á meðal kröfu hennar um niðurfellingu 25% álags
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Fæði 2021
• Fæði, sem launagreiðandi lætur starfsmanni
og/eða fjölskyldu hans í té endurgjaldslaust,
skal metið starfsmanninum til tekna sem hér
segir:
– Morgunverður telst til tekna miðað við 371 kr.
– Hádegisverður eða kvöldverður miðað við 555 kr.
– Fullt fæði á dag er því 1.480 kr. Þessi fjárhæð er
samsett svona (371+ 555+ 555). Kvöldkaffi er
semsé ekki inn í fjárhæðinni
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Risna
Gagnkvæmnisreglan
Gjöld hjá mér eru tekjur hjá þér

• Risna er kostnaður sem efnt er til í þeim tilgangi að
stofna til viðskiptasambands eða halda því við
• Oftar en ekki felst kostnaðurinn í veitingum, það er
atvinnurekandi fer út að borða með viðskiptamanni
sínum
• Viðurgerningurinn er frádráttarbær frá tekjum í
atvinnurekstrinum. Þrátt fyrir það tíðkast ekki að
reikna atvinnurekandanum hlunnindi af veitingunum
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Fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónusta
Tekur ekki til atvinnurekenda
• Starfsmanni skal ekki telja til tekna greiðslu frá launagreiðanda, eða eftir atvikum stéttarfélagi, sem ætlað er að
standa straum af kostnaði við að halda góðri heilsu, að því
marki sem slík greiðsla fer ekki yfir 60.000 kr. staðgreiðslu
árið 2021
• Skilyrði er að starfsmaður leggi fram fullgilda og
óvéfengjanlega reikninga fyrir greiðslu á viðkomandi
kostnaði
• Með kostnaði við íþróttaiðkun er átt við greiðslu á aðgangi
að líkamsræktarstöðvum, sundlaugum og skíðasvæðum,
greiðslu á æfingagjöldum í íþróttasali og félagsgjöldum í
golfklúbba
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Föt
• Telja skal til tekna á KOSTNAÐARVERÐI (innkaupaverð,
markaðsverð) fatnað sem látinn er starfsmanni í té
• Þetta á þó ekki við um einkennisfatnað sem starfsmönnum er
ætlað að nota við störf sín, eða annan þann fatnað sem
auðkenndur er eða merktur launagreiðanda, og einkum er
nýttur vegna starfa í þágu hans
• Eigi skal reikna launþega til tekna nauðsynlegan öryggis- eða
hlífðarfatnað, sem launagreiðandi afhendir honum til afnota
við störf hans, þ.m.t. er sá öryggis- og hlífðarfatnaður sem
launagreiðendum er skylt skv. lögum, stjórnvaldsfyrirmælum
og kjarasamningum að afhenda launþegum án endurgjalds.
Hér skiptir auðkenning ekki máli
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Afnot af íbúðarhúsnæði
•
•

Endurgjaldslaus afnot af íbúðarhúsnæði og ORLOFSHÚSNÆÐI, sem launagreiðandi
lætur starfsmanni í té til umráða, skulu metin honum til tekna
Matið skal vera sem hér segir: Árleg afnot skulu metin til tekna sem jafngildi 5% af
fasteignamati íbúðarhúsnæðisins (þ.m.t. bílskúr og önnur sérstaklega metin
mannvirki á lóð íbúðarhúsnæðis) og lóðar og margfölduð með gildistölu þess
svæðis þar sem húsnæðið er sbr. eftirfarandi:
Gildistala

Sveitarfélag

1,00

Reykjavík (0000), Seltjarnarnes (1100), Mosfellsbær (1604), Kópavogur (1000),
Garðabær (1300), Álftanes (1603), Hafnarfjörður (1400)

0,80

Grindavík (2300), Sandgerði (2503), Garður (2504), Reykjanesbær (2000),
Vogar (2506), Akranes (3000), Akureyri (6000), Árborg (8200), Hveragerði
(8716), Ölfus (8717)

0,70

10/16/2021

Önnur sveitarfélög

ÁgV

51

Búsetuskylda
• Fylgi starfi launamanns kvöð um búsetu í húsnæði, sem
launagreiðandi lætur honum í té, er ríkisskattstjóra heimilt
að lækka mat húsnæðishlunninda við álagningu opinberra
gjalda ef launþegi telst ekki nýta húsnæðið að fullu
• Íbúðarhúsnæði allt að 150 m² að viðbættum 5 m² fyrir
hvern íbúa umfram 6 telst fullnýtt. Teknamat hjóna í 200
fermetra íbúð lækkar því um 50/200 x 100 = 25%
• Eigi skal meta til tekna afnot af húsnæði í verbúðum eða
vinnubúðum þar sem launamaður dvelur um takmarkaðan
tíma í þjónustu launagreiðanda
– Ath. Háseti um borð í skipi er ekki skyldur að reikna sér
hlunnindi af klefa sínum. Njóti hann fæðishlunninda gilda hins
vegar alm. reglur um þau
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Starfsmenn utanríkisráðuneytis
njóta sérkjara
• Starfsmenn utanríkisþjónustunnar eru flestir
undirseldir flutningsskyldu
• Er þeir fara erlendis útvegar Utanríkisráðuneytið þeim húsnæði
• Þetta húsnæði er endurgjaldslaust. Skv. því
þarf ekki að greiða leigu fyrir afnotin
• Afnotin eru ekki heldur talin starfsmanni til
tekna sem húsnæðishlunnindi
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Orlofshúsnæði
árið 2021
• Endurgjaldslaus afnot starfsmanns af orlofshúsnæði frá launagreiðanda
skulu talin til tekna með 3.500 kr. fyrir hvern dag, sem starfsmaður eða
fjölskyldumeðlimir hans hafa húsnæðið til afnota, umfram 10 daga á
ári. Afnot í allt að 10 daga á ári teljast ekki til tekna
• Með orlofshúsnæði er í þessu sambandi átt við sumarbústaði og annað
það húsnæði sem ætlað er til slíkrar notkunar, þ.m.t. íbúðir í þéttbýli
• Ekki skal telja til tekna starfsmanns greiðslu frá launagreiðanda, eða
eftir atvikum stéttarfélagi, sem ætlað er að standa straum af kostnaði
við leigu á orlofshúsnæði eða með öðrum hætti til greiðslu á orlofsdvöl,
að því marki sem slík greiðsla fer ekki yfir 55.000 kr. á ári (2021)
• Skilyrði er að starfsmaður leggi fram fullgilda og óvéfengjanlega
reikninga fyrir greiðslu á kostnaði vegna orlofsdvalar þessarar
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Lán, vaxtahlunnindi
• Telja skal til skattskyldra tekna mismun á vöxtum af lánum
sem fengin eru hjá launagreiðanda, eða fyrir milligöngu hans,
ef þeir eru lægri en þeir vextir sem birtir eru af Seðlabanka
Íslands í samræmi við 10. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og
verðtryggingu
• Miða skal við stöðu láns í byrjun hvers mánaðar og almenna
vexti þess mánaðar eins og þeir eru birtir í töflu um „bankavextir og dráttarvextir“ á heimasíðu Seðlabanka Íslands, og
reikna staðgreiðslu opinberra gjalda á þann hátt mánaðarlega
• Eftir atvikum skal miða við almenna vexti af verðtryggðum
eða óverðtryggðum lánum. Sama á við um greiðslufresti og
afborganir af kaupum á hlutabréfum eða öðrum eignum
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Bankavextir og dráttarvextir
Seðlabanki Íslands
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YSÚ 31/2007
Ath. lánabann hlutafélagalaga
hvernig skattleggst þetta núna?
•

•

•

•

Kærendur í máli þessu, sem voru eigendur alls hlutafjár í X ehf. og starfsmenn
félagsins, fengu vaxtalaust lán frá X ehf. á árinu 1998. Ekki var ágreiningur í málinu
um að telja bæri fjárhagslegan ávinning (vaxtahagræði) kærenda af láninu til
launatengdra hlunninda í skattframtali þeirra árið 2000, en deilt var um fjárhæð
hlunnindanna
Vegna kröfu kærenda um að skattlagning umræddra hlunninda yrði miðuð við
hækkun lánsins milli áranna 1998 og 1999 tók yfirskattanefnd fram að
vaxtahagræði kærenda vegna lánsins réðist af höfuðstól þess á hverjum tíma en
ekki hækkun lánsfjárhæðar milli ára
Hins vegar taldi yfirskattanefnd rétt að miða við tekjumat samkvæmt þeirri aðferð
sem greindi í skattmatsreglum ríkisskattstjóra tekjuárið 2000, þ.e. miðað við 80%
af meðalvöxtum óverðtryggðra útlána banka á árinu 1999 eða 9,6% ársvexti af
höfuðstól sem leiddi til lækkunar hinna skattskyldu hlunninda vegna láns frá X ehf.
frá því sem skattstjóri hafði ákveðið
Þá var fallist á kröfu kærenda um niðurfellingu álags og í því sambandi bent á að
mat á hlunnindum starfsmanna vegna lána frá launagreiðendum hefði fyrst verið
tekið upp tekjuárið 2000 og ekki verið að finna í skattmötum fyrri ára
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Afnot flugvéla
•

•
•

•
•

Telja skal til skattskyldra hlunninda starfsmanns notkun flugvéla (vélknúinna
flugtækja) sem launagreiðandi hefur forráð yfir, þ.e. er í eigu launagreiðanda eða
aðila sem er honum tengdur, eða hann hefur á leigu frá skyldum eða óskyldum
aðila, ef ferð telst vera í EINKAÞÁGU STARFSMANNS, fjölskyldu hans eða annarra
aðila á hans vegum
Orlofs- og skemmtiferðir og ferðir sem farnar eru vegna viðburða sem EKKI
tengjast með beinum hætti starfi í þágu launagreiðanda teljast vera í einkaþágu
Ferðir til og frá starfsstöðvum launagreiðanda bæði innanlands og utan teljast ekki
í einkaþágu starfsmanns í þessu sambandi. Meta skal hlunnindi þessi miðað við
235.000 kr. á hvern byrjaðan flugtíma nema um sé að ræða litlar einshreyfils
flugvélar, þá er taxtinn 23.000 kr.
Með flugtíma í þessu sambandi er átt við þann tíma sem ferð tekur frá því flugvél
fer frá stæði á flugvelli þar til hún hefur verið stöðvuð á stæði að ferð lokinni
Sé flugvél látin bíða eftir farþega milli ferða bætist sá tími við flugtíma. Sama gildir
sé flugvél flogið til baka án farþega
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Fríðindi starfsmanna flugfélaga
njóta sérkjara
• Alkunna er að starfsmenn Icelandair og WOW
geta fengið að fljúga ókeypis með vélum
félaganna
• Hér á landi tíðkast samt ekki að telja þessi
hlunnindi fram
• Starfmenn sjónvarpsstöðva (Stöð 2), dagblaða
o.fl. greiða ekki heldur skatt af endurgjaldslausu afnotagjaldi sínu. Ath.
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Greiðsla rafmagns og hita
Bílastæði
• Skattlagning húsnæðishlunninda miðast við að starfsmaður greiði sjálfur rekstrarkostnað hins leigða, það
er hita og rafmagn
• Séu umrædd gjöld greidd af launagreiðandanum ber
því að telja greiðslurnar til tekna hjá starfsmanninum
• Greiðsla á bifreiðastæði fyrir bifreið starfsmanns eru
skattskyld fríðindi. Afnotagjald af síma telst hins
vegar endurgreiðsla á útlögðum kostnaði. Sama
gildir um adsl ef starfsmanni er skylt að vinna heima
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Alþingismenn
• Sjá lög nr. 88/1995 um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað.
Skv. þessum lögum eiga þingmenn rétt á greiðslu á húsnæðiskostnaði, sbr.
6. gr. og ferðakostnaði, sbr. 7. gr.

• Þessar greiðslur eru framtalsskyldar skv. TSL. Hins vegar þarf ekki að
greiða skatt af þeim
• Alþingi leggur alþingismanni til almenna skrifstofuaðstöðu og
nauðsynlegan búnað og greiðir kostnað af því. Endurgreiða skal
alþingismanni símakostnað. Jafnframt skal endurgreiða alþingis
mönnum annan starfskostnað samkvæmt reglum sem forsætisnefnd setur
– Heimilt er að greiða starfskostnað samkvæmt þessari málsgrein sem fasta
fjárhæð í stað endurgreiðslu samkvæmt reikningum
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Fréttastofna útvarpsins, árið 2015
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Starfsmannahlutabréf, almennt
• Karl er starfsmaður X. Hinn 1. ágúst sl. öðlaðist
hann rétt til að kaupa hlutabréf í fyrirtækinu á
genginu 18. Almennt kaupgengi var þá 23,85
• Karl keypti fyrir 100.000 nafnverðs krónur og
græddi hann því 585.000 kr. (23,85-18 = 5,85 x
100.000 = 585.000 kr.)
• Eru þetta skattskyldar tekjur hjá Karli og ef svo
er hvernig skattleggjast þær? Sjá næstu glæru
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Hrd. 2002/1994
Mál nr. 26/2002. Hlutafjárútboð Landsbanka Íslands
•

•

•

•

Málsaðilar deildu um lögmæti þeirrar ákvörðunar skattyfirvalda að færa Þ til tekna í
skattframtali 1999, sem starfstengdar tekjur 153.750 krónur, vegna kaupa hennar
haustið 1998 á hlutabréfum í Landsbanka Íslands hf. á sérstökum starfsmannakjörum á
genginu 1,25, en fjárhæðin nam mismuninum á verði bréfanna á því gengi og á genginu
1,9 sem almenningi bauðst á sama tíma
Varð ekki annað ráðið af gögnum málsins en að Þ hefðu boðist umrædd kjör vegna
starfa hennar í þágu bankans. Þá þótti tvímælalaust að þau hlunnindi sem fólust í hinum
sérstöku starfsmannakjörum yrðu metin til peningaverðs svo sem áskilið er í 1. mgr. 7.
gr. laga um tekju- og eignarskatt
Var því talið að um skattskyld hlunnindi hafi verið að ræða sem réttilega hafi átt að færa
sem tekjur hjá Þ samkvæmt 7. gr. laganna. Þótti 2. mgr. 58. gr. sömu laga, sem fjallar um
óvenjuleg skipti í fjármálum, ekki breyta þeirri niðurstöðu
Þá var tekið fram að enda þótt skattyfirvöld hafi ítrekað lýst afstöðu sinni til skattlagningarinnar hafi Þ sannanlega verið veittur andmælaréttur að lögum áður en
endanleg ákvörðun var um hana tekin og þótti ekkert benda til að andmælaréttur hafi
aðeins verið til málamynda, líkt og Þ hafði haldið fram. Var kröfu Þ um ógildingu
úrskurðar yfirskattanefndar því hafnað
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Starfsmannahlutabréf, nánar
einskorðast við kauprétt
• Kaupi starfsmaður eign af vinnuveitanda
sínum á undirverði skattleggst mismunurinn á
markaðsverði eignarinnar og kaupverði
starfsmannsins sem laun, sbr. 9. gr. TSL
• Þetta gildir þó ekki um kaup starfsmanna á
hlutabréfum í fyrirtæki launagreiðanda hans
ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt. Sjá
nánar 10. gr. TSL
10/16/2021

ÁgV

65

9. gr. TSL
LOTUN — LAUN
• Tekjur skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr., vegna kaupa manns á hlutabréfum
samkvæmt kauprétti, sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan
aðila, sbr. þó 10. gr., skulu ákveðnar eins og kveðið er á um í þessari
grein
• Til skattskyldra tekna telst mismunur á kaupverði samkvæmt
kaupréttarsamningi og gangverði bréfanna þegar kaupréttur er nýttur

Skattlagning samkvæmt þessari grein ber þó að fresta
þar til bréfin eru seld
– Ath. 1. gr. laga nr. 79/2016

• Með gangverði er átt við skráð markaðsverð í kauphöll eða á
skipulegum tilboðsmarkaði þegar kaupréttur er nýttur, það er
innleystur
• Ef hlutabréf í félagi eru ekki skráð í kauphöll skal miða við gangverð
þeirra í viðskiptum, annars bókfært verð eigin fjár samkvæmt síðasta
endurskoðaða ársreikningi eða árshlutareikningi viðkomandi félags
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10. gr. TSK
•

Tekjur skv. 9. gr. skulu skattlagðar sem
eftirfarandi skilyrðum fullnægt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

•

•

fjármagnstekjur skv. C-lið 7. gr. sé

Kaupréttur að hlutabréfum eða hlutum í viðkomandi félagi hafi náð til allra starfsmanna. Hlutabréfum og hlutum starfsmanna
skulu fylgja sömu réttindi og öðrum hlutabréfum eða hlutum félags.
Starfsmaður hafi verið í föstu starfi hjá félaginu eða í öðru félagi í sömu félagasamstæðu, sbr. lög um ársreikninga.
Að lágmarki 12 mánuðir þurfi að líða frá gerð samnings um kauprétt þar til hann er nýttur.
Kaupverð sé eigi lægra en vegið meðalverð í viðskiptum með hluti/hlutabréf félags tíu heila viðskiptadaga fyrir samningsdag ef slík
viðskipti hafa verið skráð í kauphöll. Ef slík skráning hefur ekki átt sér stað skal miða við gangverð eins og það er skilgreint í 9. gr.
Starfsmaður eigi hlutabréfin eða hlutina í tvö ár eftir að kaupréttur er nýttur.
Samningur um kauprétt sé ekki framseljanlegur.
Hámark kaupa hvers starfsmanns sé samanlagt 600.000 kr. á ári miðað við kaupverð samkvæmt samningi.
Félag sem hefur í hyggju að veita starfsmönnum kauprétt hafi sent ríkisskattstjóra fyrir fram til staðfestingar áætlun um kauprétt
starfsmanna ásamt upplýsingum um framangreind atriði í því formi sem hann ákveður.

Í lok hvers árs skal senda skattstjóra upplýsingar um þá starfsmenn sem hafa nýtt kauprétt á árinu
samkvæmt staðfestri áætlun ásamt upplýsingum um kaupverð bréfanna. Upplýsingar skulu veittar í
því formi sem ríkisskattstjóri ákveður
Tekjur samkvæmt þessari grein koma til skattlagningar þegar starfsmaður selur hlutabréfin. Teljast
þær mismunur á upphaflegu kaupverði og söluverði þeirra. Sá mismunur telst ekki til rekstrarkostnaðar í skilningi 31. gr. laganna.
Kaup á hlutabréfum samkvæmt þessari grein veita ekki rétt til frádráttar frá tekjum skv. 1. tölul. Bliðar 1. mgr. 30. gr. ➔ fjárfestingarfrádráttur, nú afnuminn
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Skoðið nú 1. tölul. B-liðar 1. mgr. 30. gr.
TSL. Frumkvöðlafyrirtæki
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Kaupréttur
Ákvæði 10. gr. tekur til kaupréttar. Er sölurétturinn þá
ekki undanskilinn?
• Ákvæði 10. gr. TSL gengur út frá því að maður geri samning um rétt til
að kaupa hlutabréf í hlutafélaginu sem hann vinnur hjá
• Við gerð samningsins er algjörlega óvíst hvort starfsmaðurinn muni
nýta sér réttinn. Það veltur auðvitað á gengis þróuninni
• Hafi gengi bréfanna hækkað um 10 þegar starfsmaður má nýta
kaupréttinn verður þó að telja líklegt að hann geri það
• Starfsmaður á ekki lögvarða kröfu á að atvinnurekandi hans kaupi
bréfin. Kaupandinn getur því - svo að segja - verið hver sem er
• Hafi fyrirtæki skuldbindið sig til að kaupa bréfin á markaðsverði nýtur
starfsmaðurinn söluréttar
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Lesið eftirfarandi dóma:
Dómur Hæstaréttar dags. 31. mars 2011 í málinu nr.
626/2010: Bjarki H. Diego gegn íslenska ríkinu
Dómur Hæstaréttar dags. 28. apríl 2016 í málinu nr.
615/2015: Þórður Már Jóhannesson gegn íslenska
ríkinu
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Muna 3. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Til tekna sem laun teljast OG LÁN til starfs
manna sem óheimil eru samkvæmt lögum
um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög
• ÓHEIMIL ÚTHLUTUN. Úthlutun sem er
andstæð hlutafélagalögum
• Hvenær eru hluthafalán óheimil ????
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Um arðsúthlutun, sjá 73. og 74. gr. EHL
HLUTHAFI RÆÐUR EKKI YFIR SJÓÐI FÉLAGS
• 73. gr. Óheimilt er að úthluta af fjármunum félagsins til
hluthafa nema það fari fram eftir reglum um (1) úthlutun
arðs sem endurgreiðsla vegna (2) lækkunar hlutafjár eða
varasjóðs eða vegna (3) félagsslita
• Um (1) úthlutun (venjulegs) arðs, sjá 74. gr. TSL:
– Einungis er heimilt að úthluta sem arði (1) hagnaði samkvæmt
samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, (2)yfirfærðum hagnaði
frá fyrri árum og (3)frjálsum sjóðum eftir að dregið hefur verið frá tap
sem ekki hefur verið jafnað og það fé sem samkvæmt lögum eða
félagssamþykktum skal lagt í varasjóð eða til annarra þarfa
– Í móðurfélagi er óheimilt að úthluta það miklum arði að andstætt sé

góðum rekstrarvenjum með tilliti til fjárhagsstöðu samstæðunnar
enda þótt arðsúthlutun sé annars heimil
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Hverju má úthluta?
2021
Ár 2020

Skattalegt
eigið fé er:

Óráðstafað

Eigið fé

Hlutafé

Varasjóður

Yfirfært frá fyrra ári
Greiddur arður
(hámark). Fylla út

500.000 125.000 -13.568.962 -12.943.962

10/16/2021

Samtals

0
23.270.668 23.270.668

Hagnaður (tap) ársins
Staða 31.12.2020

eigið fé

500.000 125.000

ÁgV
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79. gr. EHL
Hluthafalán – eru óheimil
Einkahlutafélagi er hvorki heimilt að veita hluthöfum,
stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félagsins eða
móðurfélags þess lán né setja tryggingu fyrir þá
Félagi er einnig óheimilt að veita þeim lán eða setja fyrir
þann tryggingu sem giftur er eða í óvígðri sambúð með
ofangreindum aðilum eða er skyldur honum að feðgatali
eða niðja ellegar stendur hlutaðeigandi að öðru leyti
sérstaklega nærri
Ákvæði þessarar málsgreinar taka þó ekki til venjulegra
viðskiptalána. HVAÐ ER VIÐSKIPTALÁN?
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,,Venjuleg’’ viðskiptalán
• Eiganda hlutafélags er ekki bannað að eiga
viðskipti við félag ,,sitt’’
• Og svo fremi að viðskiptin fari fram á
armslengdargrundvelli ættu menn ekki að
þurfa að óttast neitt jafnvel þó þeir fái
kaupverðið lánað um einhvern tíma
• Í hugum flestra teljast slík lán nefnilega
VENJULEG VIÐSKIPTALÁN. Ekki er endilega víst
að YFIRSKATTANEFND sé sammála því
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Lögskýringargögn
Hvað sagði ALÞINGI?
• Hluthafalán voru fyrst lýst óheimil með lögum nr. 137/1994 um
breyting á lögum nr. 32/1978 um hlutafélög. Nánar, sjá þingskjal
438, 118. löggjafarþing 96. mál. Nú 104. gr. laga nr. 2/1995 um
hlutafélög og 79. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög
• Um venjuleg hlutahafalán sagði þar: Takmörkunin nær EKKI til
venjulegra viðskiptalána, t. d. greiðslukortaviðskipta, eða til lána
til fyrirtækja, sem eru hluthafar, ef þau eru liður í viðskiptum og
venjubundin bæði í fyrirtækinu og almennt í slíkum fyrirtækjum.
ERGO
• HUGTAKIÐ VENJULEG VIÐSKIPTALÁN BER AÐ SKÝRA ÞRÖNGT
• Þótt veiting láns hafi verið lýst óheimil 1994 var skattalögunum
þó ekki breytt fyrr en 2001. Sjá lög nr. 133/2001
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Ályktun
• Einungis lán sem eiga rót að rekja til sölu á
vörum og þjónustu er fyrirtæki hefur með
höndum telst VENJULEGT viðskiptalán skv.
þessu
• Kaupi eigandi bifreið af hlutafélagi sínu og
semji um að greiða kaupverðið með peningum
og skuldabréfi/víxli getur hann því átt á hættu
að lánið verði talið óheimilt viðskiptalán nema
fyrirtækið stundi sölu á bifreiðum í atvinnuskyni
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Athyglisverðir dómar
um hugtakið
vegnjulegt viðskiptalán
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 5. maí 2011 í
máli nr. E-6736/2010: Jón Kristján Kristjánsson
og Slyngur ehf. gegn íslenska ríkinu
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ÓHEIMIL LÁN = ARÐSÚTHLUTUN
SKATTLEGGST SEM LAUN EÐA GJÖF
Sjá 3. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. TSL og 2. mgr. 4. tölul. 7. gr . TSL

• Hluthafalán skattleggjast ýmist sem laun eða gjöf,
sbr. 2. mgr. 11. gr. TSL er hljóðar svo:
– Úthlutun verðmæta til hluthafa eða hlutareiganda sem jafnframt
er starfsmaður félags, eða tengds félags, telst vera laun skv. 1.
tölul. A-liðar 7. gr. EF HÚN ER ÓHEIMIL samkvæmt lögum um
hlutafélög eða lögum um einkahlutafélög
– Ef hluthafi er ekki starfsmaður ber að skattleggja úthlutunina sem
tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 7. gr. það er sem gjöf

• HVAÐ ÞÝÐIR ÞETTA AÐ ÞÍNU MATI? Í fyrra tilvikinu
á fyrirtækið frádráttarrétt en ekki í hinu síðara
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Fara varlega
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2. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
Til tekna skulu teljast:
•
S
K •
A
T
T
F
R
J
Á
L
S
A
R •

Tryggingabætur, meðlög og styrkir. Skaðabætur og vátryggingafé vegna sjúkdóms,
slysa, atvinnutaps eða launamissis og hvers konar aðrar skaðabætur og
vátryggingabætur, sbr. þó 2. tölul. 28. gr.
Þó skal hvorki teljast til tekna BARNALÍFEYRI sem greiddur er skv. [20. gr. laga um
almannatryggingar, 3. gr. laga um félagslega aðstoð og lögum um slysatryggingar
almannatrygginga] 2) vegna barns ef annað hvort foreldra er látið eða barn er
ófeðrað, né heldur barnsmeðlag að því leyti sem það takmarkast af fjárhæð barnalífeyris skv. [20. gr. laga um almannatryggingar eða af meðlagsúrskurði sýslumanns
eða samkomulagi um framfærslu barns sem staðfest hefur verið af sýslumanni, þó
aldrei hærra en sem nemur fjárhæð tvöfalds barnalífeyris skv. [20. gr. laga um
almannatryggingar]. Meðlög eða framfærslulífeyrir til maka eða fyrrverandi maka
telst ekki til tekna hjá móttakanda hafi hjónin slitið samvistum eða eftir
lögskilnað, að því leyti sem greiðslur þessar takmarkast við sömu fjárhæð og
[lágmarksörorkulífeyrir] 3) (grunnlífeyrir) er til einstaklinga samkvæmt lögum um
almannatryggingar.
Styrkir, sem foreldrar eða forráðamenn barns fá frá sveitarfélagi til að annast barn
heima, frá lokum fæðingarorlofs fram til þess að það hefur leikskólavistun eða
grunnskólanám, TELJAST EKKI TIL TEKNA HJÁ MÓTTAKANDA
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Tryggingabætur
Með tryggingabótum er átt við greiðslur skv.
eftirfarandi lögum
lögum um almanna tryggingar nr. 100/2007,
lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og
lögum um sjúkra tryggingar nr. 111/2000 svo og
lögum um slysatryggingar almannatrygginga nr.
45/2015
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Almanna tryggingar
• Bætur almanna trygginga eru lífeyristryggingar
– Lífeyristryggingar taka til ellilífeyris, örorkulífeyris,
aldurstengdrar örorkuuppbótar, tekjutryggingar, örorku
styrks og barnalífeyris
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Félagsleg aðstoð
Bætur félagslegrar aðstoðar eru(1) mæðra- og
feðralaun, (2)barnalífeyrir vegna skólanáms eða
starfsþjálfunar ungmennis á aldrinum 18–20 ára,
(3)umönnunargreiðslur, (4)makabætur, umönnunarbætur, (5)dánarbætur, (6)endurhæfingarlífeyrir,
(7)heimilisuppbót, (8)frekari uppbætur, (9)styrkir
vegna kaupa á bifreið, (10)uppbót vegna kaupa á
bifreið, (11)uppbót vegna reksturs bifreiðar og
(12)endurgreiðsla umtalsverðs kostnaðar við
læknishjálp og lyf (aukakostnaður)
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Dánarbætur. Ekknabætur
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Sjúkratryggingar Íslands
• Sjúkratryggingar Íslands annast um sjúkra- og
slysatryggingar almanna trygginga
• Undir skjúkratryggingarnar fellur heilbrigðis
þjónstan eins og hún leggur sig. Þar með talið
•

Heilsugæslan, sjúkrahúsvist, lyf, sérfræðilæknar o.
fl.

• Undir slysatryggingar almannatrygginga fellur
uppgjör bóta vegna vinnuslysa o. fl.
– Bætur slysatrygginga eru sjúkrahjálp, dagpeningar,
örorkubætur og dánarbætur
– Bætur vegna læknamistaka o. fl. skv. lögum nr.
111/2000 um sjúklingatryggingar
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Skattskyldar og skattfrjálsar tekjur
• Tryggingabætur sem greiddar eru út í formi peninga teljast yfirleitt
skattskyldar tekjur, sbr. þó 2. tölul. 28. gr. TSL
• Sé greiðsla innt af hendi til að jafna aðstöðu manns, það er gera hann
fjárhagslega eins settan vegna heimaumönnunar foreldris, maka og
eða barns og aðila, sem á foreldri, maka og eða barn á sjúkrahúsi eða
annarri heilbrgðisstofnun, er greiðslan þó almennt undanþegin skatti
• Þetta gildir t.d. um umönnunargreiðslur og byggist á jafnréttissjónarmiðum
• Niðurgreiðslur ríkisins á lækniskostnaði telst ekki til tekna. Hið sama
gildir um endurgreiðslu á læknakostnaði svo sem á tannviðgerðum
barna og þátttöku í sérstaklega íþyngjandi aukakostnaði vegna kaupa
á sérstöku fæði o. fl.
• Ókeyis sjúrkahús vist er ekki skattskyld og gildir einu þótt sparnaðurinn auki með vissum hætti greiðslugetu hlutaðeigandi manns
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Dreifbýlisstyrkur skv. lögum nr.
79/2003 um námstyrki er skattfrj.
• Námsstyrkir samkvæmt lögum þessum eru:
1. Dvalarstyrkur sem samanstendur af ferðastyrk, fæðisstyrk
og húsnæðisstyrk. Skilyrði dvalarstyrks er að nemandi verði
að vista sig a.m.k. 30 km frá lögheimili og fjarri fjölskyldu
sinni vegna námsins. Þó er heimilt að veita dvalarstyrk þótt
fjarlægð sé styttri en 30 km ef samgöngur til og frá skóla eru
nemanda sérstaklega erfiðar, m.a. með tilliti til veðráttu,
ástands vega eða skorts á almenningssamgöngum.
2. Skólaakstursstyrkur. Skilyrði skólaakstursstyrks er að nemandi
verði að sækja skóla fjarri fjölskyldu sinni og eigi ekki rétt á
dvalarstyrk
3. Sérstakir styrkir sem námsstyrkjanefnd er heimilt að veita
efnalitlum nemendum. Jöfnun á aðstöðu til náms
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Húshitun, sbr. lög nr. 53/1980
• Þeir sem eingöngu nota gasolíu sem orkugjafa til hitunar íbúðar eiga rétt
•

á olíustyrk. Olíustyrkur skal vera 20 þús. kr. á ársfjórðungi og er heimilt að breyta
honum miðað við breytingu á gasolíuverði og verði annarra orkugjafa
Olíustyrkir skulu greiddir húsráðanda ársfjórðungslega vegna þeirra íbúa sem hafa
fasta búsetu (lögheimili) í viðkomandi íbúð meirihluta styrktímabils. Fjöldi styrkja
reiknast þannig:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

•

Fyrir einn íbúa greiðast 2 olíustyrkir
Fyrir tvo íbúa greiðast 3 olíustyrkir
Fyrir þrjá íbúa greiðast 31/2 olíustyrkur
Fyrir fjóra íbúa greiðast 4 olíustyrkir.
Fyrir fimm íbúa greiðast 41/2 olíustyrkur
Fyrir sex íbúa greiðast 5 olíustyrkir
Fyrir sjö íbúa eða fleiri greiðast 51/2 olíustyrkur

Við framangreinda styrki bætist 1/2 olíustyrkur vegna lífeyrisþega, sem njóta bóta
samkvæmt 19. gr. laga um almannatryggingar, og annarra lífeyrisþega sem hafa
svipaðar heildartekjur. Olíustyrkur skal ekki talinn til tekna við álagningu tekjuskatts
og útsvars
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Lög um niðurgreiðslur
húshitunarkostnaðar nr. 78/2002
• Ef ákveðið er í fjárlögum að ráðstafa fé til niðurgreiðslna á
orku til hitunar íbúðarhúsnæðis skal það gert í eftirfarandi
tilvikum:
1.
2.
3.
4.

•

Þegar íbúð sem ekki er á veitusvæði hitaveitu er hituð með raforku
Þegar íbúð á veitusvæði hitaveitu er hituð með raforku enda sé kostnaður
við tengingu við hitaveituna og áætluð orkukaup meiri en við
niðurgreidda rafhitun samanlagt fyrstu tíu árin eftir tengingu.
Þegar íbúð sem hvorki er á veitusvæði hitaveitu né tengist raforkukerfi er
hituð með olíu. Einnig íbúðir hitaðar með olíu sem tengjast einangruðu
raforkukerfi þar sem meiri hluti raforkuvinnslunnar er með eldsneyti.
Þegar íbúð er hituð með vatni frá kyntri hitaveitu og raforkunotkun
veitunnar til hitunar vatns er meira en 10% af heildarorkuöflun veitunnar

Ekki er mælt fyrir um skattundanþágu í lögunum. Þar sem um
er að ræða niðurgreiðslu virkar greiðslan eins og afsláttur
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Frí dagvistun
• Hér áður fyrr rak Borgarspítalinn daggæslu fyrir
börn. Gæslan var notuð til að lokka starfsmenn
í vinnu og virkaði því eins og kaupauki
SEM SLÍKUR VAR HANN ÞVÍ SKATTSKYLDUR
• Starfsmenn dagheimila hafa um árabil mátt
hafa eigin börn sín í gæslu
• Mér er ekki kunnugt að slík gæsla hafi nokkurn
tíman verið skattlögð
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Greiðslur úr fæðingarorlofssjóði o. fl.
laun eða ekki laun það er tryggingarbætur
1. Fæðingarorlof skv. lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og
foreldraorlof eru tekjur sem falla undir 2. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
2. Sama gildir um atvinnuleysisbætur skv. lögum nr. 54/2006 um
atvinnuleysistryggingar
3. Laun úr ábyrgðarsjóði launa, sbr. 88/2003 um Ábyrgðasjóð launa
vegna gjaldþrots vinnuveitanda, teljast ekki laun heldur bætur og
heyra því undir 2. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
4. Sama gildir um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega
fatlaðra barna, sbr. lög nr. 22/2006. Óheimilt er því að undanþiggja
slíkar greiðslur skatti sem umönnunarbætur

10/16/2021

ÁgV

95

Þetta ræður
undanþágunni

Söfnunarfé, sjá síðar

• Fé sem menn safna og gefa aðila sem orðið
hefur fyrir muna eða líkamstjóni er almennt
undanþegið skatti
• Undanþágan byggist á áratuga framkvæmdavenju
• Á þessum grundvelli geta t.d. styrkir sem
Umhyggja veitir verið undanþegnir skatti skv.
almennum reglum um söfnunarfé
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Ættleiðingarstyrkur
fer inn og út
•

Samkvæmt lögum nr 152/2006 um ættleiðingarstyrki
geta þeir sem hyggjast ættleiða börn sótt um
ættleiðingarstyrk
• Þessi styrkur var upphaflega 480 000 kr. en hefur nú
verið hækkaður í 745.179 kr. (2021)
◆ Samkvæmt 2. málslið 1. tölul. A-liðar 30. gr. laga nr.
90/2003 um tekjuskatt er heimilt að draga frá fjárhæð
styrksins ÚTGJÖLD að hámarki móttekinni fjárhæð
ættleiðingarstyrks
• Heimill frádráttur getur því aldrei verið hærri en
fjárhæð styrksins
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Ættleiðingarstyrkur
fjárhæðir
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Meðlag þar með talið barnalífeyrir
• Meðlag sem foreldri er skylt að greiða með barni sínu
telst ekki til tekna
– Sjá barnalög og lög um almanna tryggingar
• Sama gildir um barnalífeyri, sem langlífari
(framfærandi) foreldri á rétt á þegar hinn makinn
fellur frá, barn er ófeðrað, sjá nánar lög um almanna
tryggingar og lög um félagslega aðstoð
• Hámark er á þessum frádrætti. Þannig má aldrei
undanskilja hærri fjárhæð frá skatti en tvöfaldan
barnalífeyri skv. 20. gr. laga um almannatryggingar
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Meðlag með fyrrverandi maka
• Meðlög eða framfærslulífeyrir til maka eða fyrrverandi maka telst
ekki til tekna hjá móttakanda hafi hjónin slitið samvistum eða eftir
lögskilnað, að því leyti sem greiðslur þessar takmarkast við sömu
fjárhæð og lágmarksellilífeyrir (grunnlífeyrir) er til einstaklinga
samkvæmt lögum um almannatryggingar
• Um framfærsluskyldu maka, sjá 50. gr. Hjúskaparlaga: „Gagnkvæm
framfærsluskylda hjóna helst eftir skilnað að borði og sæng. Við
skilnað að borði og sæng skal taka ákvörðun um skyldu hjóna til að
greiða lífeyri hvort með öðru og um fjárhæð hans. Eftir að lögskilnaður er veittur verður öðru hjóna ekki gert að greiða lífeyri með
hinu nema alveg sérstaklega standi á“
• Meðlög eða framfærslulífeyrir til fyrrverandi sambúðaraðila eru
skattskyldar tekjur
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Uppgjör eigna við skilnað
sambúðaraðila
Ráðskona í sveit
Þessi aðstaða getur
skapað skattskyldar
tekjur ef sambúðin
hefur varað í skamman
tíma, aðilarnir hafa ekki
eignast barn, börn og
báðir aðilarnir hafa
verið útivinnandi ef
makinn sem kom með
litlar eignir inn í búið
fær við skiptin meiri
hluta eignanna
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Uppgjör sambúðarfólks
Dómur Hæstaréttar dags. 4. febr. 2016 í máli nr. 320/2015
• DÓMUR Héraðsdóms Reykjavíkur 26. júní 2014 í máli nr. E2928/2013: A gegn íslenska ríkinu. Í málinu krafðist
stefnandi þess að úrskurður yfirskattanefndar nr. 495/2012,
yrði felldur úr gildi að hluta og breytt þannig:
a.
b.
c.

Að tekjuviðbót að fjárhæð 40.000.000 króna fyrir gjaldárið
2007, falli niður eða verði lækkuð verulega
Að tekjuviðbót að fjárhæð 76.989.948 krónur fyrir gjaldárið
2008, falli niður eða verði lækkuð verulega
Að 25% álag, sbr. 2. mgr. 108. gr. laga nr. 90/2003, um
tekjuskatt, að fjárhæð 29.247.487 krónur á tekjuviðbót
samkvæmt a- og b-liðum, falli niður eða verði lækkað verulega.
Þá krefst stefnandi málskostnaðar

• Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og
málskostnaðar skv. framlögðum reikningi eða ...
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Styrkir
• Rekstrarstyrkir þar með talið framfærslustyrkir sveitarfélaga
eru skattskyldar tekjur - neyslustyrkir
– Ath. bensínstyrk fatlaðra verus bifreiðakaupastyrk
• Hafi styrkur verið veittur til að vinna verk ber þó ekki að
tekjufæra hann fyrr en verkið er hafið - verkefnastyrkir
– Sé ekki byrjað á verki í árslok á úthlutunarári má því flytja styrkinn
óskattaðan yfir áramót til næsta árs

• Eignakaupastyrkir þar með talið styrkir til endurbóta á
eignum eru skattskyldar tekjur – muna verkefni 1
– Við skattlagningu er styrkurinn færður til lækkunar á kaupverði
eignar/endurbótakostnaði og frestast því skattlagningin þar til
umrædd eign er seld
– Sé sala eignarinnar skattfrjáls er styrkurinn því í raun undanþeginn
skatti
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Úrskurður nr. 173/2005
Gjaldár 2003
Sýnið aðgæslu við samningsgerðina
•

•

•

•

Kærandi fékk svonefndan rannsóknarstöðustyrk frá Rannsóknarráði Íslands árið 2002.
Styrkurinn var greiddur á árunum 2002 og 2003 og var sá hluti hans, sem kom til greiðslu árið
2002, greiddur Háskóla Íslands. Nýtti Háskóli Íslands hluta hins útborgaða styrks til
rannsóknarverkefnis kæranda, þ.e. til greiðslu launa til kæranda og launatengdra gjalda
Við álagningu til skatts kom upp ágreiningur um frádrátt kostnaðar á móti styrknum. Taldi
kærandi að hann ætti rétt á frádrætti þar sem greiðslan væri styrkur en skattstjóri að engin
frádráttarréttur væri fyrir hendi þar sem greiðslan væri laun
Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að samkvæmt samkomulagi kæranda og Háskóla Íslands
vegna rannsóknarverkefnisins hefði kærandi TALIST STARFSMAÐUR HÁSKÓLA ÍSLANDS og
haft vinnuaðstöðu hjá skólanum auk þess sem kærandi hefði notið tiltekinna réttinda sem
starfsmaður Háskólans, m.a. haft rétt til umsókna í suma sjóði innan skólans
Var talið að greiðsla Háskóla Íslands til kæranda árið 2002 hefði verið launagreiðsla sem telja
bæri til skattskyldra launa hjá kæranda og var kröfu kæranda um frádrátt því hafnað. Þá var
hafnað varakröfu kæranda sem laut að frádrætti kostnaðar vegna rannsóknarverkefnisins í
rekstrarreikningi, enda var ekki talið að umrædd útgjöld á árinu 2002 hefðu staðið í þeim
TENGSLUM við öflun rekstrartekna kæranda það ár að unnt væri að heimila útgjöldin til
frádráttar sem rekstrarkostnað
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Úrskurður nr. 341/2002
• Sveitarfélag nokkurt ákvað að gefa hverju barni sem fæddist í lögsagnarumdæmi þess 100.000 kr. peningagjöf
– „Skal þetta skoðast sem trú á framtíðina og ósk um nýja íbúa. Hreppsnefnd var
sammála um að þetta væri viturlegri ráðstöfun en ljósastauraraðir á hverjum
bæ. Tillagan einróma samþ.“

• Greiðsla sveitarfélagsins til dóttur kærenda árið 1999, sem innt var af
hendi á þessum grundvelli, talin til skattskyldra tekna, enda var ekki fallist
á með kærendum að greiðslan yrði lögð að jöfnu við venjulegar tækifærisgjafir milli nákominna eða tengdra aðila við slík tilefni sem barnsfæðingar
• Sjá nú 2. tölul. A-liðar 7. gr. TSL in fine er hljóðar svo: „Styrkir sem foreldrar
eða forráðamenn barns fá frá sveitarfélagi til að annast barn heima, frá
lokum fæðingarorlofs fram til þess að það hefur leikskólavistun eða
grunnskólanám, teljast ekki til tekna hjá móttakanda.“
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Styrkir verkalýðsfélaga
TIL TEKNA TELST EKKI
• 10. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003:
– Styrkir úr Endurhæfingarsjóði Alþýðusambands
Íslands og Samtaka atvinnulífsins (VIRK) sem ganga
til greiðslu kostnaðar vegna endurhæfingar,
heilbrigðisþjónustu og tiltekinnar þjónustu
fagaðila
– Fjármálaráðherra setur reglugerð um nánari
framkvæmd þessa ákvæðis. Þessi reglugerð hefur
ekki verið sett
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Spurt og svarað
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Samskotafé=Umhyggja
• Samskotafé er undanþegið skatti, sbr. e-lið 2.tölul. Bliðar 16. gr. reglugerðar 245/1963 er hljóðar svo:
– Styrkir og samskotafé vegna veikinda eða slysa
telst ekki heldur til tekna
• Umhyggja. Hlutverk Styrktarsjóðs Umhyggju er að
styrkja langveik börn og fjölskyldur þeirra sem orðið
hafa fyrir verulegum fjárhagsörðuleikum vegna
veikindanna
• Styrkveitingar úr sjóðnum hafa því verið undan
þegnar skatti á sama grundvelli og samskotafé
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Skattfrelsi getur haft lokkandi áhrif
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Lög nr. 47/2010 um sanngirnisbætur
fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög
nr. 26/2007

• Um sanngirnisbætur samkvæmt lögum
þessum fer skv. 2. tölul. 28. gr. laga um
tekjuskatt nr. 90/2003
– Óheimilt er að skuldajafna kröfum ríkisins,
sveitarfélaga eða stofnana þeirra á móti
greiðslum samkvæmt lögum þessum

• Hvað þýðir þetta? Ef bæturnar eru
miskabætur teljast þær ekki til tekna
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2. gr. Skilyrði þess að krafa sé
tekin til meðferðar.
Sá sem vistaður var á stofnun
eða heimili sem lög þessi taka til
getur krafist sanngirnisbóta
samkvæmt lögum þessum, enda
liggi fyrir skýrsla nefndar
samkvæmt lögum nr. 26/2007 og
innköllun sýslumanns.
3. gr. Skilyrði sanngirnisbóta.
Greiða skal sanngirnisbætur úr
ríkissjóði á grundvelli laga
þessara hafi vistmaður orðið fyrir
illri meðferð eða ofbeldi meðan
á vistun hans stóð, sem olli
honum varanlegum skaða. Með
varanlegum skaða er átt við
varanlegar neikvæðar líkamlegar,
sálrænar eða félagslegar
afleiðingar.
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Skaðabætur og vátryggingafé
• Skaðabætur eru greiddar þeim sem verður fyrir tjóni.
Tjón getur bæði orðið á líkama manns og persónu svo
og eignum er maðurinn á
• Bætur vegna líkamstjóns skiptast svo
– Tímabundin örorka (dagpeningar, sjúkradagpeningar,
laun vegna slysa)
– Varanleg örorka. Hlutfallsleg skerðing á aflahæfi
– Miskabætur. Ófjárhagslegt tjón

– Dánarbætur. Bætur vegna missis framfæranda
• Eigna- eða munatjón skiptist eftir umfangi svo:
– Algert tjón (altjón) og hlutatjón
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Skaðabætur og vátryggingafé
Skattlagning
• Skattfrjálsar tekjur:
– Líkamstjón
• Varanleg örorka, dánarbætur og miskabætur svo og
sjúkratryggingar

• Skattskyldar tekjur:

– Líkamstjón
• Tímabundin örorka, sjúkradagpeningar

– Eignatjón (munatjón)
• Altjón telst sala. Um skattskylduna fer því skv. 12.-27. gr. TSL
• Hlutatjón ber að tekjufæra. Á því ári sem tjón verður er þó heimilt
að færa niður upphaflegt kaupverð eignar og frestast skattlagningin því í raun, sjá 28. gr. TSL
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Úrskurður nr. 183/2002
Gjaldár 2001
Kærandi, sem varð fyrir umferðarslysi, fékk greiddar bætur
frá tryggingafélagi VEGNA TAFA Í NÁMI sem slysið hafði í
för með sér
Fallist var á með kæranda að um skattfrjálsar miskabætur
væri að ræða
Nemi. Ónýttur persónuafsláttur fellur óbættur frá garði
Hins vegar var talið að bætur vegna tímabundins tekjutjóns
hefði borið að telja fram til skatts gjaldárið 2001 þar sem
endanleg ákvörðun hefði verið tekin um bæturnar á árinu
2000, en þá fór lokauppgjör vegna tjóns kæranda fram
Var því hafnað kröfu kæranda um að bæturnar yrðu skattlagðar gjaldárið 1997
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GJÖF EÐA
BÆTUR
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Munatjón
• Til tekna telst ekki, sbr. 2. tölul. 28. gr. TSL
– ... skaðabætur og vátryggingabætur vegna tjóns á eignum sem ekki
eru notaðar í atvinnurekstri, sbr. þó 22. gr. Lækka skal stofnverð eignar
vegna tjónsins að svo miklu leyti sem bótagreiðslum er ekki varið til
viðgerða vegna tjónsins

• Um hvað fjallar 22. gr. TSL. Ákvæðið fjallar um altjón og á því ekki
beinlínis við í þessu samband
• Hvaða reglur gilda um munatjón í atvinnurekstri, sjá 41. gr. TSL
er hljóðar svo: (Viðhald og endurbætur)
– Kostnað við viðgerðir eða endurbyggingu fyrnanlegra eigna vegna
tjóns má gjaldfæra á því ári þegar viðgerð fer fram, að svo miklu leyti
(jafnvel þótt) sem kostnaðurinn fer fram úr tjónabótum. Hér er
aðeins átt við kostnað við að koma eign í sama ástand og hún var í
áður en tjónið varð. Kostnað umfram það ber því að eignfæra
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Bætur vegna uppsagnar úr starfi
• Bætur vegna uppsagnar úr starfi geta bæði verið laun og
skaðabætur
– Eigi maður rétt á X mánaða uppsagnarfresti og samkomulag
er um að ekki þurfi að vinna hann telst greiðslan laun áfellingartími
– Fari maður hins vegar í mál og fái sér tildæmdar skaðabætur
vegna ólögmætrar uppsagnar myndi vera litið á greiðsluna
sem skaðabætur – við greiðslu
– ekki má heldur gleyma mótframlaginu

• Mikilsvert er að átta sig vel á hvort heldur er vegna þess
að ólíkar reglur gilda um tímafærslu teknanna og frádrátt
á móti þeim
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Úrskurður nr. 355/2005
Gjaldár 2003
•

•

•
•

•

Kærandi var ráðinn forstjóri X hf. á árinu 1999 til fimm ára. Ágreiningur í málinu
laut að skattalegri meðferð greiðslna til kæranda samkvæmt samkomulagi um kjör
vegna starfsloka hans hjá X hf. á árinu 2002
Var m.a. deilt um hvort virða bæri greiðslurnar sem laun eða skaðabætur.
Yfirskattanefnd féllst á með kæranda að með greiðslum samkvæmt samkomulaginu um kjör hans við starfslok hefði í meginatriðum aðeins verið staðfest að
kærandi nyti starfskjara samkvæmt hinum tímabundna ráðningarsamningi vegna
þess tíma sem eftir lifði af samningnum, auk ávinnslutíma starfskjara
Þótti ekki varhugavert að byggja á því að umræddar greiðslur X hf. til kæranda
teldust laun en ekki bætur fyrir fjárhagstjón vegna atvinnumissis
Þá var fallist á með kæranda að greiðslurnar kæmu til tekjufærslu eftir því sem þær
féllu til, enda var sú lotun teknanna talin vera í samræmi við meðferð
sambærilegra greiðslna, svo sem biðlauna
Af þessum niðurstöðum leiddi að 16% framlag X hf. til lífeyrissjóðs vegna
kæranda taldist ekki til skattskyldra tekna kæranda
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Miskabætur
• Miskabætur eru skaðabætur vegna ófjárhagslegs tjóns.
Miski, meingerð, röskun á stöðu og högum
– Sem slíkar eru þær undanþegnar skatti

• Algengt er að menn, sem sagt er upp starfi, reyni að semja
þannig við fyrrverandi launagreiðanda sinn að fá greiðslu í
formi miskabóta í stað uppsagnarlauna – tekjuhliðrun
– Jafnvel er til í dæminu að vinnuveitandi noti skattfrelsið til að
lokka starfsmanninn til samninga

• Uppgötvi skattyfirvöld slíka tekjuhliðrun hjá manni myndi
skattur hans skilyrðislaust vera endurákvarðaður jafnvel
með 25% álagi
10/16/2021

ÁgV

122

Endurgjald til höfunda
sjá 3. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar
hugverk, bókmenntir og listir eða listaverk, hvort sem
um er að ræða afnot eða sölu
• Ath. hvað er hugverk? Sköpun. Nýtur réttarverndar sem
hugverk skv. höfundalögum
– Upptalningin: hugverk, bókmenntir og listir eða
listaverk er ekki tæmandi, sbr. orðalagið hvers konar
• Höfundur eða rétthafi? Höfundur er sá sem skapað
hefur hugverk. Rétthafi telst hins vegar sá sem öðlast
hefur rétt sinn af honum t. d. ekkja listamanns
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Úrskurður nr. 1214/1998
Gjaldár 1997
Sala kæranda á SAMANTEKT UPPLÝSINGA um sjávarútveg og
fiskvinnslu, sem hann kvaðst hafa unnið að á árunum 1987–
1993 í þeim tilgangi að gera sjálfan sig hæfari í starfi, var
metin sem sala á lausafé
AF HVERJU EKKI ENDURGJALD TIL HÖFUNDAR?

Samantekt upplýsinga eitthvað sem ekki var háð
höfundarétti ➔ GAGNASAFN
Var kærandi talinn hafa gert líklegt að sala þessi hefði ekki
farið fram í hagnaðarskyni í skilningi 2. mgr. 15. gr. laga nr.
75/1981, sbr. 2. mgr. 16. gr. TSL. Salan var semsé skattfrjáls
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Endurgjald til höfunda, sbr. 3. tölul. Aliðar 7. gr. TSL. Eðli tekna
• Til tekna, sem endurgjald til höfunda (31,45 eða 46,25% skattur),
teljast bæði tekjur vegna afnota, það er (út) leiga á verkum og
sölu, það er yfirfærsla á eignarrétti að eign
– Undirskilið er þó að um sé að ræða ráðstöfun á höfundarétti

• Höfundur, er selur verk sem hann hefur skapað, á því ekki rétt á
að láta skattleggja tekjurnar sem fjármagnstekjur (22%)
– Rök. Tekjurnar eru jú fyrst og fremst afrakstur vinnu

• Sá sem kaupir verk af höfundi öðlast sjaldnast höfundarétt
að því. Ákveði kaupandi að selja verkið myndi því vera litið
svo á að hann hefði selt eign, það er lausafé
– Um skattlagningu hagnaðar af sölu lausafjár fer skv. 16. gr. TSL sem
þýðir að salan er yfirleitt undanþegin skatti
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Höfundalaun
Lögfest 2. sept. 2019
Lög nr. 111/2019 um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um
staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (skattlagning tekna af
höfundaréttindum).

Frá fjármála- og efnahagsráðherra
I. KAFLI
Breyting á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum.
1. gr.
Við 3. mgr. 66. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þrátt fyrir
ákvæði 3. tölul. A-liðar 7. gr. skulu greiðslur til höfunda og/eða annarra
einstaklinga sem rétthafa vegna síðari afnota eftir að verk skv. 1. gr.
höfundalaga, nr. 73/1972, hefur verið gert aðgengilegt almenningi, birt
eða gefið út, sbr. 2. og 3. gr. sömu laga, teljast til fjármagnstekna án
nokkurs frádráttar.
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Vinningar, verðlaun o.fl., sbr. 4. tölul.
A-liðar 7. gr. TSL.
• Verðlaun, þar með talið heiðurslaun
– Skattfrelsi norrænna menningarverðlauna, sjá lög nr.
126/1999

• Vinningar í happdrætti, veðmáli og keppni
– Um undanþágur, sjá 3. málsl. 4. tölul. A-liðar 7. gr. TSL er

undanskilur verðlitla vinninga í almennum happdrættum
og keppnum skatti og 4. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL
er undantekur vinninga í ákveðnum happdrættum skatti
• Skilyrði er að tekjurnar séu skattfrjálsar samkvæmt sérlögum eða
fyrir liggi leyfi dómsmálaráðuneytisins til að halda happdrættið,
enda sé öllum ágóða af þeim varið til menningarmála, mannúðarmála eða kirkjulegrar starfsemi
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YSÚ 252/1997
• Kærandi mótmælti skattlagningu ferðavinnings, m.a. með vísan til
skattframkvæmdar. Yfirskattanefnd féllst ekki á þau sjónarmið,
enda ljóst að ekki var um tækifærisgjöf að ræða
• Þá yrði ekki séð að fjármálaráðherra hefði ákveðið að vinningurinn
teldist ekki til skattskyldra tekna, svo sem honum væri veitt
heimild til. Heimild til að undanþiggja smálega vinninga
skattskyldu hefði fyrst komið til framkvæmda á gjaldárinu 1995
og kæmi hún þegar af þeirri ástæðu ekki til skoðunar
• Til vara krafðist kærandi þess að tiltekinn kostnaður, sem hann
hefði haft af því að nýta sér vinninginn, svo sem ferðir og gisting
innanlands, yrði dreginn frá hinum skattskyldu tekjum.
Yfirskattanefnd féllst ekki á þessa kröfu og taldi að um
persónulegan kostnað kæranda hefði verið að ræða
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Verðlaun
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Hvað gerum við hér?
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Póker

• A er glúrinn pókerspilari. Í móti um helgina vann
hann 2 millj. Hvernig á að skattleggja þessar tekjur?
• A hefur gengið betur í ár en í fyrra. Þá tapaði hann 3
millj. Telurðu að heimilt sé að draga þetta tap frá
hagnaði A í ár?
– Ekki unnt nema í atvinnurekstri, sbr. 2. mgr. 30. gr. TSL

• Oft heyrir maður eftir hinum og þessum að sá eða
hann hafi unnið stórar summur í fjárhættuspili.
Hvaða afleiðingar geta slíkar yfirlýsingar haft að þínu
mati?
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Þarf að borga skatt
af þessum viðskiptum
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Reyndu að
finna
úrskurðinn
um þetta
mál á
heimasíðu
yfirskatta
nefndar
yskn.is
YSÚ
70/2017
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YSÚ 70/2017
• Ríkisskattstjóri felldi niður í skattskilum kæranda, sem var einkahluta
félag, gjaldfært tap af veðmálum á íþróttakappleiki á vefsíðunni Betfair
þar sem ríkisskattstjóri taldi að um væri að ræða persónuleg útgjöld
eiganda og fyrirsvarsmanns kæranda sem ekki tengdust atvinnurekstri
félagsins
• Yfirskattanefnd féllst ekki á með kæranda að veðmál af greindum toga
teldust til fjármálagerninga í skilningi laga um verðbréfa viðskipti eða að
þeim mætti jafna til slíkra gerninga
• Þá hefði ekki verið gerð grein fyrir tekjum og gjöldum af hinum meintu
viðskiptum við Betfair með neinum viðhlítandi hætti í bókhaldi kæranda,
enda hefðu niðurstöðutölur eingöngu verið færðar í árslok og þá að því
er virtist eingöngu á grundvelli framlagðs fjár til veðmála
• Var kærandi ekki talinn hafa sýnt fram á að félagið hefði verið aðili að
umræddri veðmálastarfsemi þannig að frádráttur taps af veðmálunum
gæti komið til álita í skattskilum félagsins, hvorki sem frádráttarbær
rekstrarkostnaður né á öðrum grundvelli. Var kröfum kæranda hafnað
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Vinningurinn er skattskyldur
MÍN SKOÐUN
Meira réttlæti væri fólgið í því ef
vinningum í happrættum og
keppnum yrði skipt í
VINNUVINNINGA og
FJÁRMAGNSVINNINGA.
Vinnuvinningar yrðu skattlagðir
eins og laun en
fjármagnsvinningar eins og
fjármagnstekjur.
Vinningar í pókerspili sættu því
31,45% til 46,25% skatti en
vinningar í happdrættum sem
ekki njóta skattfrelsis 20% skatti
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Gjafir, sjá 4. tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Til tekna teljast beinar gjafir í peningum eða öðrum verðmætum, þar með talin afhending slíkra verðmæta í hendur
nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé
að ræða, sbr. 1. tölul. 28. gr. TSL
• Með gjöf er átt við yfirfærslu á verðmæti frá einum aðila til
annars án þess að sérstakt endurgjald komi fyrir
– Gjöf að hluta

• Af gjöfum ber að greiða 31,45% - 46,25% skatt. Undanskildar
skatti eru þó tækifærisgjafir, enda sé verðmæti þeirra ekki
meira en almennt gerist um slíkar gjafir
– Hvað þýðir þetta? Tækifæri er afmæli, brúðkaup, skírn o. fl.
– Orðalagið „almennt gerist um slíkar gjafir“ vísar til þess sem
almenningur myndi gefa undir álíka kringumstæðum
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Hvað er gjöf?
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Hvað með þetta?
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Frádráttur frá launum og skyldum
tekjum
• „Frá tekjum manna [...] er einungis heimill sá frádráttur sem
sérstaklega er getið um í þessum kafla.“ Sjá 29. gr. TSL. Hin
raunverulegu frádráttarákvæði er hins vegar að finna í 30. gr. Aog B-lið svo og 2. og 3. mgr. ákvæðisins
• Hvaða frádráttur er þetta:
1. Endurgreiðslur á útlögðum kostnaði vegna síma o. fl.
2. Frádráttur á móti fengnum ökutækjastyrk
3. Frádráttur á mót fengnum dagpeningum
4. Staðaruppbætur starfsmanna utanríkisþjónustunnar
5. Laun vegna vinnu hjá alþjóðastofnunum
6. Ákveðnir happdrættisvinningar
7. Iðgjald í lífeyrissjóð, almennt iðgjald og séreignarsparnaður
8. Sérfræðingar ...
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Nefndarlaun Útlagður kostnaður
Úrskurður nr. 112/2003
Gjaldár 2002
• Talið ótvírætt að greiðsla Ríkisbókhalds til kæranda vegna
starfa hans sem nefndarmanns í ráðherraskipaðri nefnd á
vegum ríkisins félli undir ákvæði 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga
nr. 75/1981 um launatekjur
• Var kröfu kæranda um frádrátt starfstengds kostnaðar frá
greiðslunni hafnað þar sem lagaheimild skorti fyrir frádrætti
slíks kostnaðar frá launatekjum
• Tekið var fram að ekki hefði verið um að ræða sérstakar
greiðslur til kæranda vegna starfstengds kostnaðar
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Úrskurður nr. 117/1998
Gjaldár 1996
• Yfirskattanefnd taldi ekki efni til að draga í efa að
tilgreindar greiðslur kæranda frá samtökum nokkrum
hafi átt að fela í sér endurgreiðslur á útlögðum
kostnaði kæranda vegna síma og skrifstofuhalds
vegna stjórnarstarfa í þágu samtakanna
• Með hliðsjón af skýringum kæranda var ekki talið
varhugavert að líta svo á að öll umrædd fjárhæð
hefði falið í sér endurgreiðslu útlagðs kostnaðar hans
í þágu samtakanna. Var því fallist á kröfu hans í
málinu
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Útlagður kostnaður
• Fyrir kemur að starfsmaður verði fyrir kostnaði vegna vinnu
sinnar. Starfsmaður greiðir t.d. eitthvað fyrir launagreiðanda sinn og
fær svo kostnaðinn endurgreiddan
– Ekki ber að greiða skatt af slíkum endurgreiðslum enda teljast þær
ekki tekjur, það er gæði sem auka greiðslugetu launþega. Í raun er
nefnilega verið að gera upp skuldamál

• Endurgreiðslur eins og þessar eru skýrt afmarkaðar. Sjaldgæft er
því að ágreiningur verði um þær. Því miður er svo ekki alltaf fyrir
að fara
• Þetta gildir t.d. um notkun starfsmanns af eigin bifreið sinni í
þágu vinnuveitanda og ferðalaga í nafni hans
• Um slíkar endurgreiðslur hafa því verið settar sérstakar reglur
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Ökutækjastyrkur, almennt
• Mótekin ökutækjastyrkur er skattskyldur, sbr. 1.
tölul. A-liðar 7. gr. TSL
• Frá mótteknum ökutækjastyrk má hins vegar
draga þann kostnað sem starfsmaður hefur orðið
fyrir vegna notkunar eigin bifreiðar í vinnunni
• Um skilyrði frádráttar, sjá 1. tölul. A-liðar 1. mgr.
30. gr. TSL, skattmat fjármálaráðherra og
reglugerð nr. 591/1987 um laun, greiðslur og
hlunnindi utan staðgreiðslu
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1. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL
• Frá fengnum ökutækjastyrk má draga: Útgjöld að
hámarki móttekin fjárhæð ökutækjastyrkja ... eða
hliðstæðra endurgreiðslna á kostnaði sem sannað er að
séu vegna atvinnurekanda og eru í samræmi við
matsreglur fjármálaráðherra
• Hvað er endurgreitt: Ökutækjastyrkur og hliðstæðar
endurgreiðslur svo sem vegna afnota af leigubifreiðum
• Matsreglur fjármálaráðherra. Sjá skattmat og reglugerð
nr. 591/1987 um laun, greiðslur og hlunnindi utan
staðgreiðslu
10/16/2021

ÁgV

154

Hvað er ökutækjastyrkur
• Með ökutækjastyrk er átt við þær greiðslur sem
launþegi fær frá launagreiðanda fyrir að nota eigin
bifreið í þágu launagreiðandans og sjálfur borið
kostnað af
• Hér getur bæði verið um að ræða að greidd sé föst
mánaðarleg eða árleg fjárhæð eða að greitt sé
samkvæmt kílómetragjaldi fyrir hvern ekinn kílómetra
samkvæmt akstursdagbók eða akstursskýrslu
• Reglum um frádrátt á móti ökutækjastyrk var breytt
tekjuárið 2014 og komu nýjar reglur til framkvæmda
við álagningu 2015
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Frádráttur á móti ökutækjastyrk í
staðgreiðslu 2021. Ath. eyðublað
• Frádrátt á móti ökutækjastyrk má færa samkvæmt
sérstökum reglum ef bifreið launþega hefur sannanlega
verið notuð vegna aksturs í þágu vinnuveitanda
• Frádrátt má ekki færa á móti ökutækjastyrk sem var
greiddur vegna ferða launþegans milli heimilis og
vinnustaðar eða vegna annarra nota af bifreiðinni sem
teljast til eigin nota hans
• Frádráttur getur ekki verið hærri en ökutækjastyrkurinn.
Eftirfarandi fjárhæðir heimilast til frádráttar á móti
greiðslum frá launagreiðanda vegna aksturs í hans þágu
miðað við hvern ekinn kílómetra:
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Frádráttur á móti fengnum ökutækjastyrk 2021
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Tvenns konar greiðslur
• Greiðsla fyrir einstakar ferðir
– Starfsmaður ekur t.d. frá Reykjavík til Keflavíkur og frá Keflavík
til Reykjavíkur samtals 104 km. Í framhaldi gerir hann
launagreiðanda sínum reikning fyrir 104 x 111,00 kr. =11.544 kr.
Þessi greiðsla er ekki staðgreiðsluskyld

• Greiðsla skv. samningi
– Starfsmaður semur við vinnuveitanda sinn um akstur allt að
2.500 km á ári í þágu hans. Fyrir það fær hann (107 x 2.500 )
267.500 kr. á ári eða 22.2 kr. á mánuði. Þessi greiðsla er
staðgreiðsluskyld
– Við framtal til skatts getur starfsmaður hins vegar dregið
aksturskostnað sinn frá fengnum ökutækjastyrk
– Frádátturinn er þó háður ströngum skilyrðum
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Frádráttur á móti fengnum
ökutækjastyrk
• Frádráttur er eingöngu heimill ef bæði eftirfarandi
skilyrði eru uppfyllt:
1. Fyrir liggi skriflegur afnotasamningur þar sem aksturs
erindum er skilmerkilega lýst
2. Færð hafi verið akstursdagbók eða akstursskýrsla,
þ.m.t. á rafrænu formi, þar sem skráð er hver ferð,
dagsetning, ekin vegalengd, aksturserindi, kílómetra
gjald, nafn og kennitala launamanns og einkennis
númer viðkomandi ökutækis
Einnig þarf að liggja fyrir hver er heildarakstur bifreiðar
á hverju ári. Færa skal þessi gögn reglulega og skulu þau
vera aðgengileg skattyfirvöldum þegar þau óska þess
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YSÚ 19/2007
HVAÐ MÁ DRAGA FRÁ?
• Yfirskattanefnd hafnaði kröfu kæranda um að færa greiðslur
samkvæmt rekstrarleigusamningum sem rekstrarkostnað bifreiða
til útreiknings á frádrætti á móti ökutækjastyrk
• Var byggt á túlkun ríkisskattstjóra á skattmatsreglum í þessu
sambandi, enda yrðu leigugreiðslur af þessu tagi vart taldar til
rekstrarkostnaðar bifreiðar í skilningi reglnanna heldur fyrst og
fremst endurgjald fyrir umráð viðkomandi bifreiðar sem telja yrði
sambærilegt kostnaði við öflun bifreiðar
• Á hinn bóginn féllst yfirskattanefnd á kröfu kæranda um að tiltekin
greiðsla, sem kærandi innti af hendi til bifreiðaumboðs við lok
leigusamnings, teldist til rekstrarkostnaðar viðkomandi bifreiðar,
enda var ekki vefengt að um væri að ræða kostnað vegna viðhalds
bifreiðarinnar þann tíma sem kærandi hafði hana til umráða
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Akstur milli heimilis og vinnustaðar
• Akstur launamanns á milli heimilis hans og
venjulegs vinnustaðar telst ekki í þágu
launagreiðanda
• Aki launamaður hins vegar beint frá heimili sínu
til annars vinnustaðar en hins venjulega að beiðni
launagreiðanda getur verið heimilt að færa
frádrátt á móti greiðslum fyrir slík afnot ökutækis,
enda séu þau afnot af ökutæki launamanns
beinlínis tengd starfi hans en ekki fólgin í því einu
að komast á vinnustað
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Úrskurður nr. 23/2004
Gjaldár 2002
Ferðir milli heimilis og vinnustaðar
• Kærandi var kennari við grunnskóla í dreifbýli, þar sem
hann bjó, en var ráðinn til kennslu við ANNAN SKÓLA í
sama sveitarfélagi
• Talið var að virða bæri akstur kæranda til kennslu við
síðarnefndan skóla sem akstur milli heimilis og
vinnustaðar sem teldist að öllu leyti vera í eigin þágu
• Var kröfu kæranda um frádrátt aksturkostnaðar á móti
fengnum ökutækjastyrk vegna aksturs til og frá þessum
skóla því hafnað
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YSÚ 354/2005
• Fallist var á með skattstjóra að virða bæri akstur
kæranda, sem var flugfreyja, milli heimilis og
áfanga staða á leið til Keflavíkurflugvallar og í
höfuðstöðvar launagreiðanda á Reykjavíkurflugvelli sem akstur milli heimilis og vinnustaðar
sem teldist að öllu leyti vera í eigin þágu
• Þá var talið að akstur í tengslum við hreinsun á
einkennisfatnaði og vegabréfsumsóknir væri í eigin
þágu. Á hinn bóginn var fallist á með kæranda að
akstur í tengslum við námskeið á vegum vinnu
veitanda og lagfæringu einkennisfatnaðar teldist
vera í þágu launagreiðanda og var fallist á frádrátt
vegna slíks aksturs á móti fengnum ökutækjastyrk
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YSÚ 376/2005
• Fallist var á með skattstjóra að virða bæri
akstur kæranda, sem var hjúkrunarfræðingur,
milli heimilis og vinnustaðar sem akstur í eigin
þágu
• Skipti ekki máli í því sambandi hvort um væri
að ræða ferðir á reglubundnum vinnutíma eða
í útkall á bakvakt
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Notkun einkabifreiðar í sjálfstæðum
atvinnurekstri
• Ofangreindar reglur um kílómetragjald gilda ekki
um ákvörðun rekstrarkostnaðar vegna afnota af
einkabifreið manns í þágu atvinnurekstrar hans
• Aðeins raunverulegur kostnaður kemur því til
frádráttar. Þar að auki er heimilt að taka tillit til
verðrýrnunar þótt um einkamun sé að ræða svo:
– Reiknuð árleg afskrift einkabifreiðar sem jafnframt er
nýtt í þágu rekstrar skal nema 735.000 kr. Afskrift slíks
ökutækis sem notað er hluta úr ári reiknast hlutfallslega
miðað við notkunartíma
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Dagpeningar, almennt
• Almennt eru starfsmenn ráðnir til vinnu á ákveðnum stað
– föstum starfsstað
• Starfsmaður, sem sendur er til vinnu fjarri umræddum
stað, á því rétt á að vinnuveitandi kosti ferð hans og
uppihald (flutningur, fæði + gisting)
• Greiði STARFSMAÐUR þennan kostnað sjálfur á hann rétt
á endurgreiðslu hans úr hendi atvinnurekanda skv. nánar
tilteknum reglum
– Endurgreiðsla skv. reikningum eða DAGPENINGAKERFI

• Endurgreiðslan er semsé frádráttarbær að fullnægðum
ákveðnum skilyrðum. Skv. því telst hún ekki til tekna
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1. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL
• Frá greiddum dagpeningum eða endurgreiðslu á
útlögðum kostnaði starfsmanns má draga
– Útgjöld að hámarki móttekin fjárhæð ... dagpeninga eða
hliðstæðra endurgreiðslna á kostnaði sem sannað er að
séu ferða- og dvalarkostnaður vegna atvinnurekanda og
eru í samræmi við matsreglur fjármálaráðherra
• Ferðakostnaðurinn er ekki staðgreiðsluskyldur. Sama

gildir um dagpeningana/endurgreiðsluna. Til
skattskyldu getur hins vegar komið við álagningu ef
frádráttur frá fengnum dagpeningum/endurgreiðslu
er lægri en fjárhæð þeirra nemur
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Lengd dvalar fjarri föstum stað
• Eins og áður greindi ganga skattalögin út frá því að maður
sé ráðinn til starfa á ákveðnum stað
• Sé hann sendur til vinnu útfrá þeim stað og greiði
kostnaðinn sjálfur á hann rétt á endurgreiðslu hans
• Umrædd dvöl er því í eðli sínu tilfallandi. Breytist tilfallandi
dvöl í viðvarandi dvöl fellur frádráttarrétturinn niður
• Af sömu ástæðu eiga þeir sem ráðnir eru til stöðugra
ferðalaga almennt ekki rétt á frádrætti. Hér til teljast
langferðabifeiðastjórar, vörurflutningabifreiðastjórar og
sjómenn
– Ath. flugliða; flugmenn og flugfreyjur. Um slíka aðila gilda
sérreglur
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Úrskurður nr. 311/2007
• Kærandi starfaði á vegum launagreiðanda síns, sem var með starfsstöð í
Reykjavík, við akstur með vörur frá starfsstöðinni til viðskiptavina í
Reykjavík og nágrenni. Kærð var sú breyting skattstjóra á skattframtali
kæranda að fella niður frádrátt á móti dagpeningum
• Yfirskattanefnd taldi ljóst að akstur utan Reykjavíkur hefði verið ríkur og
reglubundinn þáttur í starfi kæranda. Að því athuguðu og þegar tilhögun á
starfi kæranda var virt var ekki fallist á að um tilfallandi ferðir utan
venjulegs vinnustaðar væri að ræða í skilningi skattmatsreglna fjármálaráðherra þannig að frádráttur eftir reglum um dagpeninga kæmi til álita
• Þá varð ekki séð að í hinum umdeildu greiðslum hefði falist endurgreiðsla
útlagðs kostnaðar vegna starfsins að neinu leyti, enda yrði almennt að
telja EIGIN FÆÐISKOSTNAÐ vera persónulegan kostnað hvers manns. Var
kröfum kæranda því hafnað
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YSÚ 43/2008
• Kærandi var framkvæmdastjóri X ehf., sem hafði með höndum
smábátaútgerð, og eigandi alls hlutafjár í félaginu
• Skattstjóri felldi niður frádrátt á móti dagpeningagreiðslum frá X ehf.
í skattframtölum kæranda. Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að
dagpeningar hefðu fyrst og fremst verið greiddir kæranda vegna
reglubundinna ferða hans í tengslum við sjóferðir og
undirbúning veiða á bát X ehf.
• Þegar tilhögun á starfi kæranda var virt og sérstaklega haft í huga að
starf hans hefði beinlínis verið fólgið í útgerð og sjósókn á bát
launagreiðanda var ekki fallist á að um tilfallandi ferðir utan
venjulegs vinnustaðar væri að ræða í skilningi skattmatsreglna
fjármálaráðherra þannig að frádráttur eftir reglum um dagpeninga
kæmi til álita. Fallist var á kröfu kæranda um niðurfellingu álags

10/16/2021

ÁgV

172

Túlkun RSK
• Dagpeningar eru greiddir vegna tilfallandi ferðalaga launþega á vegum
launagreiðanda utan fasts samningsbundins vinnustaðar
• Þeim er ætlað að standa undir kostnaði launþegans vegna fjarveru frá
heimili sínu, annars vegar vegna gistikostnaðar, ef um hann er að ræða, og
hins vegar vegna fæðiskaupa og annars tilfallandi kostnaðar sem af
ferðinni hlýst (leigubifreiðar, almenningssamgöngur o. fl.)
• Á móti fengnum dagpeningum er launamönnum heimilt að færa frádrátt
samkvæmt reglum fjármálaráðherra – óháð raunverulegum kostnaði
þeirra. Ath. þó bréf ríkisskattstjóra 12. júní 2015
• Athugið að leyfilegur frádráttur á móti dagpeningum, samkvæmt skattmati
fjármálaráðherra, þarf ekki að vera sama fjárhæð og Ferðakostnaðarnefnd
ákvarðar að greiða skuli starfsmönnum ríkisins vegna ferða á vegum
launagreiðanda
• Sé leyfilegur frádráttur lægri ber að skila skatti af mismuninum
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Útreikningur frádráttar
• Ferðir innanlands. Gengið útfrá kostaðarmati ferðakostnaðarnefndar ríkisins
–
–
–
–

Gisting. Ath. mismunandi eftir árstíma
Gisting og fæði heill dagur. Ath. mismunandi eftir árstíma
Fæði heill dagur. Ath. mismunandi eftir árstíma
Fæði hálfur dagur. Ath. mismunandi eftir árstíma

• Ferðir utanlands. Gengið útfrá kostaðarmati ferðakostnaðarnefndar ríkisins. Ferðakostnaðurinn miðast við SDR (sérstök
dráttarréttindi) og skiptist í
– Almenna dagpeninga. Ákveðin upphæð pr. dag ólík eftir löndum
– Náms- og starfsþjálfunar dagpeninga. Ákveðin upphæð pr. dag
ólík eftir löndum
– Ath. að ferðakostnaðurinn er þarna fyrir utan
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Bréf 12. júní 2015
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Skerðingarreglur
• Almennir dagpeningar
– Sé dvalið skemur en 3 vikur á sama stað er heimilt að draga frá óskerta almenna
dagpeninga
– Sé dvalið 3 vikur eða lengur á sama stað er heimilt að draga frá óskerta almenna
dagpeninga fyrstu vikuna en síðan þjálfunar-, náms- eða eftirlitsdagpeninga

• Dagpeningar vegna þjálfunar, náms og eftirlitsstarfa
– Fari dvöl erlendis vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa fram úr 3 mánuðum skal
frádráttur vegna þjálfunar-, náms- og eftirlitsdagpeninga lækka um fjórðung (25%) þann
tíma sem dvalið er lengur en 3 mánuði

• Almenn skerðing
– Hafi starfsmaður fengið greidda dagpeninga fyrir SAMFELLDA dvöl 30 daga eða lengur
skulu viðmiðunarfjárhæðir hér að framan lækka um 10 SDR fyrir hvern dag sem
dagpeningagreiðslur fara fram yfir 30 daga samfellt. Gildir það bæði varðandi almenna
dagpeninga erlendis og dagpeninga vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
– Nemi dvölin 40 dögum er skerðingin því 10 x 10 eða 100 SDR
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Launþegi - verktaki
• Ákvæði 1. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL tekur eingöngu til

launþega. Menn sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða
starfsemi geta því almennt ekki lagt reglurnar til grundvallar
frádrætti hjá sér
• Frádráttur þeirra miðast því almennt við raunkostnað skv.
fylgiskjölum
• Ákveðinn kostnaður er þess eðlis að ómögulegt er að sýna
fram á hann. Þetta gildir t.d. um kostnað vegna leigubifreiða,
almenningssamgangna o. fl. sem maður verður fyrir erlendis
• Til að auðvelda frádrátt þegar svo stendur á hefur ríkið
heimilað þeim að ganga út frá dagpeningareglunum að hluta
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Frádráttarmöguleikar
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Staðaruppbætur
• Greiðsla atvinnurekanda á ferðakostnaði og
uppihaldi launþega teljast laun
• Frá slíkum greiðslum er aðeins unnt að draga
kostnað sem beint tengist vinnunni
• Undanteknar eru staðaruppbætur, sbr. 2.
tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. TSL
• Staðaruppbótum er ætlað að mæta aukakostnaði starfsmanna utanríkisráðuneytisins
erlendis
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Staðaruppbætur presta
Kaupmannahöfn og Lundúnum
Ákvarðandi bréf nr. 014/2000
•

•

•

Vísað er til bréfs yðar, dags. 17. mars sl., þar sem spurst er fyrir umþað hvort unnt
sé á með lögjöfnun að heimila prestum er starfa erlendis á vegum íslenska ríkisins
að færa til frádráttar fjárhæð jafnaháa og tekjufærða staðaruppbót, með sama
hætti og gildir um fastráðna, setta eða skipaða starfsmenn við sendiráð Íslands
Af þessu tilefni vill ríkisskattstjóri taka fram að skattamálum er skipað með lögum. Í
því felst að ítarlega er skilgreint hvað teljist vera skattskyldar tekjur og hvað ekki og
hvaða frádrættir eru heimilaðir á móti skattskyldum tekjum. Þær reglur sem gilda
um frádrátt á móti staðaruppbót verða ekki skýrðar rúmri skýringu, enda fela
frádráttarliðir 30. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, í sér frávik frá
hinni almennu reglu laganna um skattlagningu heildartekna. Með sama hætti
verður ekki séð að neinar forsendur séu til lögjöfnunar
Regla 2. málsl. 2. tölul. A-liðar 1. mgr. 30. gr. laganna er afdráttarlaus og skýr. Ef
prestar, eða aðrir sem starfa á vegum ríkisins erlendis, eru ekki skipaðir, fastráðnir
eða settir sem starfsmenn við sendiráð Íslands erlendis, eða eru ekki sendiræðismenn eða fastafulltrúar Íslands við alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili að, þá er
staðaruppbót sem þeir kunna að fá greidda skattlögð eins og aðrar launatekjur.
Ríkisskattstjóri eða önnur stjórnvöld hafa engar heimildir samkvæmt lögum til að
gera undantekningar hér á
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Úrskurður nr. 192/2010
Gjaldár 2009
Kærandi starfaði á vegum utanríkisráðuneytisins við FRIÐARGÆSLU
erlendis á árinu 2008. Í máli þessu var deilt um þá ákvörðun skattstjóra að
lækka frádrátt á móti dagpeningum í skattframtali kæranda árið 2009
Í úrskurði yfirskattanefndar var fallist á með skattstjóra að vinnustaður
kæranda hefði verið erlendis á árinu 2008, enda yrði ekki annað séð en að
um samfellda dvöl kæranda hefði verið að ræða að mestu leyti frá því að
störfin hófust í apríl 2008 til loka desember sama ár
Væri því ekki um að ræða TILFALLANDI FERÐIR utan venjulegs vinnustaðar
í skilningi skattmatsreglna fjármálaráðherra. Með vísan til þess og þar sem
útreikningur skattstjóra á frádráttarfjárhæð á grundvelli ákvæðis skattmatsreglna um vinnu erlendis var út af fyrir sig ágreiningslaus var kröfum
kæranda hafnað
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YSÚ 304/1999
ekki launþegi en þó
• Kærandi var stjórnarformaður hlutafélags en þáði
ekki stjórnarlaun. Skattstjóri synjaði um frádrátt á
móti dagpeningagreiðslum frá hlutafélaginu á
þeim forsendum að kærandi hefði ekki verið
launþegi hjá því
• Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að óumdeilt
væri að kærandi hefði sinnt viðskipta erindum í
þágu félagsins vegna stöðu sinnar við stjórnun
þess. Var ekki talið að lög girtu fyrir frádrátt í
tilviki kæranda, eins og atvikum væri háttað, og
var krafa kæranda tekin til greina
10/16/2021

ÁgV

186

YSÚ 1204/1998
maki í för - hlutverk
• Deilt var um rétt kæranda til frádráttar samkvæmt reglum um dagpeninga
vegna ferða hennar ásamt maka til Portúgal á vegum einkahlutafélags
nokkurs í tengslum við smíði þarlends aðila á skipi fyrir félagið
• Yfirskattanefnd taldi að frádráttur samkvæmt dagpeningareglum kæmi
ekki til greina í tilviki kæranda þar sem ekki yrði séð að dvöl hennar í
Portúgal hefði haft neina sérstaka þýðingu í sambandi við eftirlit með
skipasmíðinni
• Þá var ekki fallist á með kæranda að ríkisskattstjóri hefði með aðgerðum
sínum í máli hennar farið út fyrir verkahring skatteftirlits þannig að í raun
hefði verið um skattrannsókn að tefla. Var í því sambandi vísað til þess að
málið varðaði einkum það álitaefni hvort frádráttur væri heimill í
skattskilum kæranda á móti greiðslum frá einkahlutafélaginu sem
tilgreindar hefðu verið sem dagpeningar í bókhaldi félagsins
• Var kröfum kæranda hafnað, þ. á m. kröfu hennar um niðurfellingu álags
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Iðgjald í lífeyrissjóð
sjá 4. tölul. 1. mgr. B-liðar 30. gr. TSL
Iðgjöld venjulegra launþega
Almennt iðgjald og séreignarsparnaður
FRÁ LAUNATEKJUM (AÐEINS LAUNATEKJUM) MÁ DRAGA
• Iðgjöld launþega til öflunar lífeyrisréttinda samkvæmt lögum um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða að hámarki
4% af iðgjaldsstofni
Frádrátturinn var 2% frá 2012 til 2014
• Að auki allt að 4% af iðgjaldsstofni samkvæmt ákvörðun sjóðfélaga
vegna iðgjalda sem greidd eru til lífeyrissjóða til aukningar
lífeyrisréttinda, til aðila skv. 3. mgr. 8. gr. laga um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, eða til starfstengdra
eftirlaunasjóða samkvæmt lögum um starfstengda eftirlaunasjóði
• SKILYRÐI FRÁDRÁTTAR SAMKVÆMT ÞESSUM LIÐ ER AÐ IÐGJÖLD
SÉU GREIDD REGLULEGA. HVAÐ ÞÝÐIR ÞETTA ORÐ?
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Iðgjaldastofn
Sjá lög nr. 129/1997
• Stofn til iðgjalds skal vera allar tegundir launa eða þóknana fyrir störf sem
skattskyld eru skv. 1. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 um
tekjuskatt
– Til gjaldstofns skal þó ekki telja hlunnindi sem greidd eru í fríðu, svo sem fatnað, fæði og
húsnæði, eða greiðslur sem ætlaðar eru til endurgreiðslu á útlögðum kostnaði, t.d.
ökutækjastyrki, dagpeninga og fæðispeninga. Enn fremur skal ekki telja til gjaldstofns
eftirlaun og lífeyri sem Tryggingastofnun ríkisins eða lífeyrissjóður greiðir, bætur greiddar
af Tryggingastofnun ríkisins, sjúkradagpeninga samkvæmt lögum um sjúkratryggingar
slysa- og sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga og bætur tryggingafélaga vegna
atvinnutjóns af völdum slysa.

• Þá skal telja til iðgjaldsstofns atvinnuleysisbætur samkvæmt lögum um
atvinnuleysistryggingar
• Iðgjaldsstofn manns vegna vinnu hans við eigin atvinnurekstur eða sjálf
stæða starfsemi eða vegna vinnu hans við atvinnurekstur lögaðila þar sem
hann er ráðandi aðili vegna eignar- eða stjórnunaraðildar skal vera jafnhár
fjárhæð skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt,
sbr. 58. gr. þeirra laga
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Skilyrði frádráttar
greitt reglulega

• Almennt iðgjald
– Móttakandi greiðslu verður að vera innlendur
lífeyrissjóður
– Frádráttur takmarkast við 4% af launum

• Séreignarsparnaður
– Móttkandi greiðslu getur verið innlendur lífeyrissjóður
og erlendur aðili sem hefur starfsleyfi hér
– Frádráttur takmarkast við 4% af launum. Ath. á
árunum 2012 til 2014 mátti þó ekki draga meira frá en
2%
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Frádráttur takmarkast við 4% af
launum
Tryggingabætur eru ekki laun
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Skilyrði frádráttar samkvæmt þessum lið er að iðgjöld séu
greidd reglulega. Um túlkun þessa, sjá YSÚ 2/2009
• Yfirskattanefnd gerði grein fyrir aðdraganda að lögfestingu þessa skilyrðis
og taldi ekki unnt að fara strangar í sakirnar við túlkun á því en svo að
gera þá lágmarkskröfu að staðin væru reglubundin skil á greiðslum
lífeyrisiðgjalda fyrir hvert tekjuár er lokið væri í síðasta lagi fyrir lok
framtalsfrests vegna viðkomandi árs
• Kröfu kæranda um FRÁDRÁTT LÍFEYRISIÐGJALDA vegna tekjuársins 2006
sem hann innti af hendi hinn 6. júlí 2007, þ.e. að liðnum framtalsfresti
vegna viðkomandi tekjuárs, var því hafnað
• Þá var þrautavarakröfu kæranda, sem laut að því að hin umdeildu lífeyrisiðgjöld yrðu færð til gjalda í atvinnurekstri kæranda sem mótframlag
atvinnurekanda, hafnað, enda þótti ekkert haldbært komið fram sem gæfi
tilefni til að víkja frá skiptingu iðgjalds milli launamanns og launagreiðanda
samkvæmt fyrirliggjandi gögnum viðkomandi lífeyrissjóðs
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Mótframlagið
• Launagreiðandi er skyldur að greiða allt að 8% mótframlag á
móti starfsmanni. Ekkert er hins vegar til fyrirstöðu að hann
greiði meira
• Ath. samkomulag aðila vinnumarkaðarins um hækkun mótframlagsins um 3,5% - úr 8% í 11,5%
• Mótframlagið er frádáttarbært frá tekjum í atvinnurekstri óháð
fjárhæð greiðslu. Starfsmaður er heldur ekki skyldur að greiða
skatt af því nema:
– TIL TEKNA TELST EKKI: Framlag launagreiðanda til öflunar lífeyrisréttinda
samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða og lögum um starfstengda eftirlaunasjóði
– Þó skal telja framlag launagreiðanda til öflunar lífeyrisréttinda til
skattskyldra tekna ef iðgjaldagreiðslur frá launagreiðanda eða sjálfstætt
starfandi manni fara fram úr 12% af iðgjaldsstofni auk 2.000.000 kr. á ári
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Vinningar í ákv. happdrættum
Sjá 3. tölul. 1. mgr. A-liðar 30. gr. TSL
• Tekjur skv. 4. tölul. A-liðar 7. gr. sem skattfrjálsar eru
samkvæmt sérlögum eða vinninga í happdrættum sem
fengið hafa leyfi þess ráðuneytis er fer með málefni
happdrætta enda sé öllum ágóða af þeim varið til
menningarmála, mannúðarmála eða kirkjulegrar
starfsemi
• Sama gildir um happdrætti sem starfa samkvæmt leyfi
útgefnu af stjórnvöldum á hinu Evrópska efnahags
svæði, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka
Evrópu eða í Færeyjum að sömu skilyrðum fullnægðum
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Vinningar í HÍ, SBS og DAS
Ekki má heldur gleyma LOTTO
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Frádráttur frá öðrum A-tekjum en launum
• Sjá 2. mgr. 30. gr. TSL – Ath. mjög þýðingarmikil regla
– Hafi maður beinan kostnað við öflun annarra tekna en
tekna skv. 1. tölul. A-liðar 7. gr., (það er launa) án þess
að hún (tekjuöflunin) verði talin falla undir
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, skulu ákvæði 1.
mgr. 1. tölul. 31. gr. samt sem áður gilda um slíkan
kostnað eftir því sem við á, þó ekki ákvæðin um vexti af
skuldum, afföll, gengistöp og fyrningu eigna
– Kostnaður þessi leyfist eingöngu til frádráttar sams
konar tekjum og hann gekk til öflunar á, og má frá
dráttur hvers árs aldrei nema hærri fjárhæð en
sem nemur þeim tekjum sem hann leyfist til frádráttar
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Nokkur dæmi
• A fékk 150 þús styrk frá stéttarfélagi sínu til að
– fara á námskeið, kostnaður vegna þess er 100 þús.
– fara í augnaðgerð hjá Sjónlagi. Aðgerðin kostar
200 þús.
– kaupa fartölvu að andvirði 125 þús.
– láta styrkja í sér framtennurnar sem færst hafa
fram vegna stöðugs álag af trompetleik í
Sinfóníuhljóm sveit Íslands.
– minnka á sér brjóstin sem eru að sliga hana

• HVERNIG BER A AÐ HAGA FRAMTALI ÞESSA?
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Úrskurður nr. 456/2000
Gjaldár 1999
• Kærandi krafðist þess að kaupverð tölvubúnaðar yrði heimilað til
frádráttar á móti fengnum styrk frá vísindasjóði stéttarfélags
• Yfirskattanefnd tók fram að um frádrátt kostnaðar á móti styrkjum giltu
ákvæði um rekstrarkostnað eftir því sem við ætti, þó ekki ákvæði um
vexti af skuldum, afföll, gengistöp og FYRNINGU EIGNA
• Í úrskurðaframkvæmd hefði verið litið svo á að af síðastnefndu atriði
leiddi að full gjaldfærsla eigna eða eignasamstæðna undir tilteknu
kostnaðarverði væri ekki heimil á móti tekjum af þessu tagi
• Væri því óheimilt að færa útgjöld vegna öflunar eigna til frádráttar á
móti slíkum styrkjum og var ekki fallist á með kæranda að sú lagatúlkun
ætti ekki við rök að styðjast né að með henni væri jafnræðisregla brotin
á honum. Var kröfu hans því hafnað
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Úrskurður nr. 237/2005
• Styrkir, sbr. 2. tölul. A-liðar 7. gr. TSL. Um
frádrátt, sjá 2. mgr. 30. gr. TSL
• Á frádráttarbærnina reyndi í þessu máli og
synjaði Yfirskattanefnd kröfu kærenda um
frádrátt kostnaðar vegna gleraugnakaupa og
krabbameinsskoðunar á móti fengnum styrk
frá stéttarfélagi þar sem um væri að ræða
persónuleg útgjöld þeirra
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Úrskurður nr. 803/1997
Gjaldár 1996
Í máli þessu synjaði Yfirskattanefnd kröfu
kæranda um frádrátt kostnaðar vegna
tannviðgerða á móti fengnum sjúkrastyrk frá
verkalýðsfélagi þar sem um væri að ræða
persónuleg útgjöld hans
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YSÚ 763/1997
• Kærandi, sem var tónlistarmaður, færði til gjalda í
rekstrarreikningi sínum tannlæknakostnað. Kvað
hann slík útgjöld nauðsynleg þeim sem hefðu
atvinnu af að leika og kenna á blásturshljóðfæri
• Yfirskattanefnd taldi verða að virða útgjöld
kæranda til tannviðgerða sem persónulegan
kostnað hans en ekki frádráttarbæran
rekstrarkostnað og staðfesti þá ákvörðun
skattstjóra að fella gjaldfærslu umræddra útgjalda
niður
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YSÚ 39/1998
• Fallist á heimild kæranda, sem stundaði nám
erlendis, til að draga frá fengnum námsstyrk
kostnað vegna flutnings búslóðar, þar með
talið námsgagna
• Af þeirri niðurstöðu leiddi að ekki kom til
skattlagningar umrædds styrks
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Úrskurður nr. 314/2007
Gjaldár 2006
• Fallist var á heimild kæranda, sem stundaði
framhaldsnám erlendis, til að draga frá
fengnum námsstyrkjum kostnað vegna
skólagjalda og annarra útgjalda vegna
námsins. Af þeirri niðurstöðu leiddi að ekki
kom til skattlagningar umræddra styrkja
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YSÚ 34/2017
• Kærandi fékk greiddan Erasmus-styrk vegna námsdvalar við
erlendan háskóla í tengslum við háskólanám hér á landi. Í málinu var
deilt um heimild kæranda til frádráttar á móti styrknum vegna
húsaleigugjalda erlendis og kostnaðar vegna kaupa á tölvuprentara
• Fram kom í úrskurði yfirskattanefndar að í skatt- og úrskurðaframkvæmd hefði verið litið svo á að húsnæðiskostnaður og eftir
atvikum kostnaður við annað uppihald, sem til félli vegna stuttra
námsferða, gæti komið til frádráttar fengnum styrk vegna slíkra
ferða, enda mætti þá telja að kostnaður á námsstað væri umfram
almennan kostnað við rekstur heimilis
• Var fallist á kröfu kæranda um frádrátt vegna húsaleigu, en kröfu
hennar um frádrátt vegna kaupa á prentara var hafnað þar sem
óheimilt væri að færa til frádráttar fengnum styrkjum útgjöld vegna
öflunar eigna
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YSÚ 591/1999
• Talið var að styrkur, sem kæranda var veittur vegna
þátttöku í tilraun á virkni gigtarlyfja og ætlað var að
mæta kostnaði m.a. vegna vinnutaps, áhættu og
óþæginda, fæli ekki í sér miskabætur samkvæmt 2.
tölul. 28. gr. laga nr. 75/1981, heldur væri um að ræða
styrk í merkingu 2. tölul. A-liðar 7. gr. sömu laga
• Þar sem kærandi hafði enga grein gert fyrir kostnaði
sínum á móti greiðslunni var kröfu hans um
niðurfellingu skattlagningar vísað frá vegna vanreifunar.
Hins vegar var álagsbeiting skattstjóra felld niður
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YSÚ 353/2013
• Kröfu kæranda um frádrátt kostnaðar vegna
kaupa á heyrnartækjum á móti fengnum styrk frá
stéttarfélagi var hafnað þar sem um væri að ræða
persónuleg útgjöld hans
• Kröfu hans um ívilnun í sköttum vegna sömu
útgjalda var einnig hafnað þar sem talið var að
ívilnun vegna kaupa á heyrnartækjum kæmi
almennt ekki til álita nema um væri að ræða
kostnað sem væri umfram almennan eða
venjulegan kostnað vegna kaupa á slíkum tækjum
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Sérstakar frádráttarreglur
Skoðið skattmatið
• Um frádrátt vegna vistunar barna og aldraðra í
heimahúsum gilda sérreglur, sjá
ttps://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?Record
ID=2783f59f-230f-4dc7-a0e6-0c291ad4a659
1.
2.
3.
4.
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Frádráttur vegna dagvistunar eða sumardvalar barna
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Frádráttur vegna vistunar aldraðra og öryrkja
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Sérfræðingar
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C-tekjur, sbr. C-lið 7. gr. TSL
Fjármagnstekjur 22%
• C-liður 7. gr. skiptist í 9 töluliði sem hér segir
1. Leiga og arður eftir hvers konar lausafé
2. Arður, landskuld og leiga eftir hvers konar fasteignir
3. Vextir, afföll og gengishagnaður
4. Arður af hlutum og hlutabréfum í félögum
5. Arður af stofnfé í samvinnufélögum. Einstaklingar
6. Arður af stofnfé í samvinnufélögum. Atvinnurekendur
7. Arður af stofnfé í samlögum. Atvinnurekendur
8. Hagnaður. Bæði einstaklingar og atvinnurekendur
9. Allar aðrar tekjur. Tekur bæði til A og C tekna
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Leiga lausafjár
1. tölul. C-liðar 7. gr. TSL
• LEIGUTEKJUR OG ARÐUR af HVERS KONAR LAUSAFÉ, þar með
talin skip og loftför, sbr. 1. tölul. C-liðar 7. gr. TSL
• HVERS KONAR LAUSAFÉ. Allar eignir sem ekki eru vörur, fasteignir,
peningar og/eða verðbréf þar með talið fjármálalegir
samningar þó ekki afleiður svo og verðmæt hugverkaréttindi
(höfundur, rétthafi). Lausfé getur bæði verð dautt og lifandi
• Leigutekjur og arður
– Með leigutekjum er átt við reglulegar tekjur vegna afnota
af eign. Þetta er semsé endurgjald leigutaka
– Arður vísar hins vegar til tekna, sem lausfé á fæti, gefur af
sér. Hér til telst ull af kind, mjólk úr kú o. fl. svo og sala á
búfénaði til slátrunar, það er afurðaverðið
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Afrakstur af búfé
Tekjur af lausafé á fæti
• Siggi er búinn að vera í sveit í tvö sumur og á
hann eina kind. Árlega leggur hann inn ull af
kindinni og lömbum hennar. Þetta gera 15
þús. í tekjur á ári. Hvernig skattleggjast þessar
tekjur hjá Sigga?
• Auk kindarinnar á Siggi hest. Í vetur sem leið
var hesturinn í tamningu og tókst það svo vel
að allt útlit er fyrir að Siggi geti selt hestinn á
500 þús. Hvernig skattleggjast þessar tekjur

hjá Sigga?
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Fasteignaleiga
2. tölul. C-liðar 7. gr. TSL
• ARÐUR, LANDSKULD OG LEIGA eftir hvers konar fasteignir og
fasteignaréttindi, þar með talin námaréttindi, vatnsréttindi,
jarðvarmaréttindi, veiðiréttur og hvers konar önnur fasteignatengd hlunnindi, sbr. 2. tölul. C-liðar 7. gr. TSL
1. Með leigu er átt við reglulegar tekjur af útleigu eignar. Þetta er sú
fjárhæð sem leigutaki greiðir leigusala fyrir afnot eignarinnar. Ath.
að sala á tjaldleyfi telst leiga í þessu sambandi. Sama gildir um
afnot af bifreiðastæði, veggjaplássi undir auglýsingaskilti o. fl.
2. Landskuld er leiga vegna afnota bújarða. Í eðli sínu teljast þær því
atvinnurekstrartekjur
3. Arður eftir hvers konar fasteignir tekur til afraksturs lands. Sala á
möl, heyi, túnþökum, trjáplöntum o. fl. telst þannig leiga
4. Með hvers konar öðrum fasteignatengdum hlunnindum er átt
við sölu á veiðirétti, dúntekju, eggvarpi, sellátrum o. fl.
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Hugtakið fasteign
Lög um skráningu fasteigna
• Fasteign samkvæmt lögum þessum er afmarkaður hluti lands,
ásamt lífrænum (torf, gras, tré) og ólífrænum hlutum (mold,
möl, grjót og sandur) þess, réttindum sem því fylgja og þeim
mannvirkjum sem VARANLEGA eru við landið skeytt
• Bein réttindi. Alger umráð. Eignarhald á fasteign. Óbein
réttindi svo sem hvers konar nýtingarréttur. Takmörkuð
umráð. Aðstöðuleiga
• Fasteignatengd hlunnindi. Afrakstur lands svo sem Dúntekja,
Reki, Varp, Veiði o.fl.
• Íbúðarréttur. Hvers konar eign er það? Réttur til að búa í húsi.
Ekki eignarréttur heldur kröfuréttur. Afraksturinn er því ekki
hagnaður heldur vextir nema lög mæli á annan veg
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Fylgifé fasteigna
• Með fylgifé er átt við ýmsa muni, sem unnt er
að skilja frá fasteign, og hafa þá oftast
sjálfstætt fjárhagslegt gildi
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BYGGINGARRÉTTUR
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BYGGINGARRÉTTUR
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Námuréttindi
bóndi selur möl úr landi bújarðar
• Vegagerðin er að leggja veg um land A og vegna
þessa þarf að taka möl í landi hans
• A selur vegagerðinni mölina. Nánar tiltekið er um að
ræða 100 rúmmetra fyrir 250. þús. HVERNIG SKATT
LEGGJAST ÞESSAR TEKJUR? Sem fjármagnstekjur
• Eftir þessi viðskipti hugsar A með sér að kannski ætti
hann að snúa sér að malarvinnslu. Hann gæti nefnilega haft ágætis tekjur af henni auk búrekstursins.
Hvernig myndu slíkar tekjur skattleggjast láti A verða
af fyrirætlan sinni. Sem atvinnurekstrartekjur
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YSÚ 52/2021
• Í máli þessu var ágreiningur um skattalega meðferð bóta sem
Vegagerðinni var gert að greiða kæranda með úrskurði matsnefndar
eignarnámsbóta á árinu 2019 vegna eignarnáms á landi kæranda
• Taldi kærandi að sá hluti greiðslu Vegagerðarinnar, sem fól í sér
bætur vegna verðrýrnunar aðliggjandi lands, þ.e. sjávarmegin þess
lands sem eignarnámið tók til, gæti ekki talist til bóta vegna altjóns
eða eignarnáms í skilningi 22. gr. laga nr. 90/2003
• Yfirskattanefnd benti á að sá þáttur bótanna stæði í órjúfanlegum
tengslum við þær bætur sem kæranda hefðu verið ákveðnar fyrir
hið eignarnumda land. Var því fallist á með ríkisskattstjóra að þann
hluta bótanna bæri að telja til bóta vegna eignarnáms í skilningi
skattalaga
• Á hinn bóginn var fallist á með kæranda að telja bætur vegna rasks
og óþæginda á framkvæmdatíma til skattfrjálsra miskabóta, enda
þótti ekki fara á milli mála að um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón væri
að ræða vegna vegaframkvæmda í landi kæranda.
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Reiknuð húsaleiga
Sjá 2. mgr. 2. tölul. C-liðar 7. gr. TSL

• Þegar heildarleigutekjur af einstökum íbúðum ná ekki
hlunnindamati húsnæðis, sbr. 118. gr., skal reikna leiguna
til tekna með því mati, sbr. 2. mgr. 2. tölul. C-liðar 7. gr.
TSL
– Ath. hver sætir skattlagningu. Er það leigjandinn eða
húseigandinn

– Tekur reglan bæði til íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis

eða aðeins til íbúðarhúsnæðis???
• Af íbúðarhúsnæði sem skattaðili á og NOTAR TIL EIGIN
ÞARFA skal hvorki reikna tekjur né gjöld
– Orðalagið „notar til eigin þarfa“ ber að skýra rúmt. Undir það
falla því bæði afnot eigandans og nánustu fjölskyldu hans
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YSÚ 465/2012
• Kærendur leigðu dóttur sinni íbúð við verði sem
var lægra en sem nam hlunnindamati húsnæðisins
• Yfirskattanefnd taldi að kærendum hefði borið að
telja sér til tekna eigi lægri leigufjárhæð vegna
útleigu íbúðarinnar en leiddi af hlunnindamati
ríkisskattstjóra, enda voru kærendur ekki talin
hafa sýnt fram á að íbúðin hefði verið notuð til
eigin þarfa í skilningi 2. mgr. 2. tölul. C-liðar 7. gr.
laga nr. 90/2003
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Vextir, almennt
• Vextir eru greiðsla fyrir lán á peningum eða
umlíðan skuldar
• Það einkennir vexti að þeir eru fyrirframákveðnir
og miðast við ákveðinn hundraðshluta (prósent) af
inneign eða eftirstöðvum skuldar á hverjum tíma
• Verðbætur eru því ekki endilega vextir. Sama gildir
um dráttarvexti. Þessar greiðslur teljast því aðeins
vextir að lög mæli svo fyrir um að þær skuli teljast
vextir
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Vextir, nánar
1. og 2. mgr. 8. gr. TSL
• Um vextatekjur er almennt fjallað í 1. og 2. mgr. 8. gr. TSL.
Gildir fyrri málsgreinin um vexti í atvinnurekstri en sú seinni
um vexti hjá mönnum
• UM VAXTAGJÖLD ER HINS VEGAR ÁKVÆÐI Í 49. GR. TSL
• Vaxtahugtakið er mjög rúmt skv. ísl. tekjuskattslögum. Undir
það heyra bæði
– venjulegir vextir þar með talið ...
⇒ afföll (í eðli sínu eignahagnaður og eignatap)
⇒ gengishagnaður og gengistap af kröfum (inneignum) og skuldum
í erlendum verðmæli
⇒ hvers kyns aðrar tekjur af PENINGALEGUM EIGNUM
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Lotun vaxta
• Einstaklingar
– Innstæður í bönkum. Þegar þeir eru færðir
eiganda til eignar
– Almennar kröfur. Þegar þeir eru greiddir eða
gjaldfallnir
– Spariskírteini. Áfellingartími
– Hlutdeildarskírteini. Innlausn

• Fyrirtæki
– Áfellingartími
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Úrskurður nr. 586/2012. Gjaldár 2011
• Í máli þessu var deilt um ákvörðun fjármagnstekjuskatts af
vaxtatekjum vegna sölu kæranda á spariskírteinum ríkissjóðs og
hlutdeildarskírteinum á árinu 2010. Umræddar vaxtatekjur voru
skattlagðar í 18% skattþrepi fjármagnstekjuskatts við álagningu
gjaldárið 2011
• Með úrskurði yfirskattanefndar var fallist á að skattleggja bæri
vaxtatekjur af spariskírteinum ríkissjóðs, sem féllu til á tímabilinu 1.
janúar 1997 til og með 30. júní 2009 í 10% skattþrepi
fjármagnstekjuskatts og að skattleggja bæri vaxtatekjur af
spariskírteinunum sem féllu til á tímabilinu 1. júlí til og með 31.
desember 2009 í 15% skattþrepi fjármagnstekjuskatts
• Kröfu kæranda varðandi skattlagningu vaxtatekna af innlausn
hlutdeildarskírteina var hins vegar hafnað þar sem talið var að
umræddar tekjur, þ.e. gengishækkun skírteinanna á eignarhaldstíma
kæranda, gætu ekki að neinu leyti talist áfallnar fyrr en við innlausn
skírteinanna á árinu 2010
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Úrskurður nr. 222/2002
Gjaldár 2001
Leiðir af brúttóskattlagningu fjármagnstekna

• Kærandi hélt því fram að honum væri heimilt við uppgjör
fjármagnstekna af sölu verðbréfa (hlutdeildarskírteina) að draga
frá þeim tekjum tap vegna innlausnar sams konar verðbréfa á
sama ári
• Yfirskattanefnd benti á að tekjur kæranda vegna gengishækkunar hlutdeildarskírteina væru skattskyldar í hendi hans sem
vextir af fjármagnstekjum utan rekstrar
– Sjá niðurlag 2. mgr. 8. gr. TSL

• Þar sem hvorki í lagaákvæðum um það efni né annars staðar í
skattalöggjöfinni var fyrir að fara sérstakri heimild til slíkrar
uppgjörsaðferðar vaxtatekna sem í málinu greindi var kröfu
kæranda hafnað
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Valréttarsamningar
Vantar uppl. um fjölda keyptra nafnverðseininga
• Hlutabréfa valréttur. Hinn 1. maí sl. keypti A rétt til að kaupa
hlutabréf í Coca Cola á genginu 15 og í Tuborg á genginu 70
• Rétturinn var til 3ja mánaða og greiddi A 100.000 kr. fyrir
kaupréttinn í Coca Cola og 500.000 kr. fyrir réttinn í Tuborg
• Hinn 1. ágúst sl. átti sér stað jöfnun á viðskiptunum og
samkvæmt bráðabyrgðauppgjöri verðbréfamiðlara A hafði
gengið á hlutabréfunum í Coca Cola hækkað en lækkað í Tuborg
• Samkvæmt því er 1.500 þús. gróði af Coca Cola fjárfestingunni.
en 500 þús. tap af Tuborg viðskiptunum. Afrakstur af
viðskiptunum er því 900 þús. ((1.500 – 600 ). Hver er

skattstofn A í þessu tilfelli? Hann er 1,5 millj.
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Framhald: Muna 2. mgr. 8. gr. TSL
• Til tekna sem vextir, sbr. 2. mgr. 8. gr., af kröfum eða inneignum, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri
starfsemi, teljast vextir sem greiddir eru eða eru greiðslukræfir og greiddar verðbætur á afborganir og vexti
⇒ Til tekna í þessu sambandi telst enn fremur gengishækkun
hlutdeildarskírteina, svo og hvers kyns gengishagnaður og
afföll af keyptum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum
kröfum og HVERS KYNS AÐRAR TEKJUR AF PENINGALEGUM EIGNUM
ÞAR MEÐ TALIÐ AFLEIÐUM - RUSLAKYSTA
• Fjármagnsskattur er brúttóskattur. Samkvæmt því má ekki
draga neinn kostnað frá uppgjöri hans. A þarf því að greiða
22% skatt af 1.500.000 kr.
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Úrskurður nr. 222/2002
Gjaldár 2001
Kærandi hélt því fram að honum væri heimilt við uppgjör fjármagnstekna
af viðskiptum með afleiðusamninga (framvirka skiptasamninga) að draga
frá þeim tekjum tap vegna sölu sams konar samninga á sama ári
Yfirskattanefnd taldi verða að líta svo á að um tekjur af peningalegum
eignum væri að ræða þannig að umræddar tekjur kæranda af sölu
afleiðusamninga væru skattskyldar í hendi hans sem vextir af fjármagnstekjum utan rekstrar
Þar sem hvorki í lagaákvæðum um það efni né annars staðar í skattalöggjöfinni væri fyrir að fara sérstakri heimild til slíkrar uppgjörsaðferðar
vaxtatekna sem í málinu greindi var aðalkröfu kæranda hafnað
Þá var varakröfu kæranda þess efnis að virða bæri viðskiptin sem þátt í
sjálfstæðri starfsemi hans, sem fólst í tryggingaráðgjöf og sölu trygginga,
sömuleiðis hafnað, enda varð ekki séð að viðskiptin TENGDUST þeirri
starfsemi á nokkurn hátt
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Afleiðuviðskipti
Árin 2008 og 2009

• Með lögum nr. 38/2008 er gildi tóku 1. jan. 2008 var
ákveðið að skattleggja afleiður þar sem undirliggjandi
verðmæti eru eingöngu hlutabréf eins og hlutabréf
– Sjá 18. gr. laga nr. 90/2003 er hljóðaði svo: Hagnaður af sölu
hlutabréfa [og afleiðusamninga sem seldir eru á skipulegum
verðbréfamörkuðum, þar sem undirliggjandi verðmæti eru
eingöngu hlutabréf]1) telst mismunur á söluverði þeirra annars
vegar og kaupverði þeirra hins vegar, sbr. þó 4. mgr.

• Eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnar Samfylkingar og VG
var að afnema þessa reglu, sbr. 3. gr. laga nr. 128/
2009. Breytingin tók gildi 1. jan. 2010
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5. gr. laga nr. 143/2013
hagnaðarskattlagning enduruppvakin
• Við 16. gr. laganna bætist ný málsgrein,
svohljóðandi:
– Söluhagnaður af afleiðum, sbr. 1. málsl. 3. tölul. 1.
mgr. (vaxtaákvæðið) og 2. málsl. 2. mgr. 8. gr.
(vaxtaákvæðið), telst ávallt til skattskyldra tekna á
söluári

• Hvað þýðir þetta? Gera ber upp tekjur af afleiðum
eins og um hagnað af sölu lausafjár sé að ræða
sem þýðir að jafna má saman hagnaði og tapi.
Tekjurnar eru samt vextir sem þýðir að atvinnu
rekendur geta gjaldfært tap þótt þeir hafi engan
hagnað á móti - kannski
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Svona hljóðar ákvæðið í dag
Sjá 3. mgr. 16. gr. TSL
• [Söluhagnaður af afleiðum …1) telst ávallt til
skattskyldra tekna á söluári.]2)
• Skv. því er búið að fella niður vaxta tilvísunina.
Hvað þýðir það að þínu mati?
• Uppgjör og skattagning hagnaðarins fer alfarið
eftir 24. gr. TSL
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Affallatekjur og -gjöld
• Ákvæðin um Affallatekjur og -gjöld eru
hönnuð í kringum þær aðstæður að
kaupmaður t.d. selji vörur gegn víxli
• Víxillinn er að fjárhæð 100.000 kr. til 3ja
mánaða. Í framhaldi selur kaupmaðurinn
víxilinn í banka fyrir 90.000 kr.
• Tekjur bankans eru því 10 þús. og gjöld
kaupmannsins 10 þús.
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Banki kaupir víxil að
fjárhæð 1 millj. á 950 þús

Affallatekjur

Keyptum. Hvað
með seldum?

• 4. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL - Fyrirtæki
– Afföll af keyptum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum kröfum.
Afföllin skal reikna til tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir
afborgunartíma – tekjufærsla miðast við áfellingu
– Sé krafan látin af hendi áður en afborgunartíma er lokið telst sá hluti
affallanna, sem ekki hefur þegar verið tekjufærður en fæst
endurgreiddur í sölu- og afhendingarverði, til tekna í einu lagi á
afhendingar- eða söluári
Hvað með

• 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. TSL – Einstaklingar, menn

skuld

– Afföll, þ.e. mismunur á uppreiknuðu nafnverði KRÖFU á kaupdegi að
frádregnu kaupverði hennar, skal færa til tekna í hlutfalli við afborganir
nafnverðs þegar þær GREIÐAST - tekjufærsla miðast við greiðslu
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Ég er að byggja. Húsið kostar 50 millj. upp
komið.Til að fjármagna bygginguna gef ég
út veðskulda bréf að fjárhæð 25 millj.
Þetta er vaxtalaust kúlubréf til 10 ára.
Bréfið sel ég fyrir 20 millj.
Nú er byggingin komin upp og vilja margir
eignast hana. Mér berst því fljótlega tilboð
að fjárhæð 60 millj.
HVER ER HAGNAÐUR MINN AF SÖLUNNI
OG HVERNIG SKATTLEGGST HANN.
Hagaðurinn telst mismunur á söluverði og
kaupverði eða 60-50 jafnt og 10
Söluverðið er greitt með yfirtöku lánsins að
fjárhæð 25 millj. og 35 millj. í peningum
enda þótt ég hafi aðeins fengið 20 millj.
fyrir skuldabréfið. Hagnaður minn er því
oftalinn um 5 millj.
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Affallagjöld
Aðeins fyrirtæki geta nýtt sér þennan frádrátt

• 2. tölul. 1. mgr. 49. gr. TSL - meginregla

Hvað með keypt

– Afföll af seldum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum
skuldaviðurkenningum, enda sé kaupandi bréfanna nafngreindur
– Afföllin skulu reiknuð til frádráttar með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert
eftir afborgunartíma
– Sé skuld yfirtekin af öðrum (skuldaraskipti) eða falli greiðsluskylda
niður áður en afborgunartíma er lokið teljast eftirstöðvar affalla ekki til
frádráttar tekjum

• Undantekningarregla – réttlætismál: Gildir aðeins um fyrirtæki
– Hafi skuld verið yfirtekin í sambandi við eignasölu er seljanda þó
heimilt AÐ LÆKKA SÖLUVERÐ EIGNARINNAR um fjárhæð sem nemur
eftirstöðvum affallanna, ENDA hafi hann verið upphaflegur skuldari
hinnar yfirteknu skuldar
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Úrskurður nr. 9/2009
dæmi um innlausn tekna
•

•

•

Í máli þessu var til umfjöllunar bindandi álit ríkisskattstjóra á skattalegri meðferð
fyrirhugaðs sparnaðar kæranda hjá fjármálafyrirtæki sem fól í sér fjárfestingu í
hlutdeildarskírteinum nokkurra fjárfestingarsjóða og flutning á inneign kæranda
milli einstakra sjóða eftir fyrirfram ákveðnum reglum
Laut ágreiningur málsins fyrir yfirskattanefnd einkum að því hvort skattleggja
bæri vaxtatekjur kæranda vegna gengishækkunar hlutdeildarskírteina við flutning
inneignar hans milli sjóða, svo sem ríkisskattstjóri taldi, en kærandi hélt því fram
að þar sem slíkur flutningur inneignar milli sjóða hefði ekki í för með sér að
inneignin væri laus til ráðstöfunar kæmi ekki til skattlagningar vaxtatekna hans á
því tímamarki
Í úrskurði yfirskattanefndar kom fram að gengishækkun hlutdeildarskírteina bæri
að telja til tekna við innlausn eða sölu skírteinis. Þar sem talið var að flutningur
inneignar kæranda milli fjárfestingarsjóða fæli í sér innlausn hlutdeildarskírteinis
í skilningi 53. gr. laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, var
fallist á með ríkisskattstjóra að við slíkan flutning bæri að skattleggja vaxtatekjur
kæranda vegna gengishækkunar innleystra hlutdeildarskírteina og að kæranda
bæri jafnframt að sæta afdrætti staðgreiðslu tekjuskatts af vaxtatekjum þessum
við flutning inneignar
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Gengishagnaður
• 5. tölul. 1. mgr. 8. gr. TSL – Fyrirtæki
– Gengishagnaður af hvers konar eignum (hvað með skuldir) í
erlendum verðmæli á því ári sem gengisbreyting á sér stað og
miðast við kaupgengi hlutaðeigandi erlends gjaldeyris í árslok

• 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. TSL – Einstaklingar
– Innleystur gengishagnaður af hvers konar innlánsreikningum og
kröfum í erlendri mynt á því ári sem innlausn á sér stað skal færður
til tekna og miðast við mismun á kaupgengi hlutaðeigandi erlends
gjaldeyris frá 1. janúar 2010 eða síðar og á úttektar- eða
greiðsludegi
– Heimilt er að jafna saman gengishagnaði og gengistapi hvers
innlánsreiknings fyrir sig innan ársins

• Hvað með gengishagnað af skuldum? Ber að
greiða fjármagnstekjuskatt af honum?
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Uppgjör gengistekna hjá
einstaklingum

• Karen stofnar tvo gjaldeyrisreikninga
– 1.000 US$ á genginu 125 = 125.000 kr.
– 1.000 DK á genginu 20 = 20.000 kr.

• Sl. sumar tók Karen út af reikningunum svo
– 100 US$ á genginu 120 = 12.000 kr.
• Hér tapar Karen 500 kr.

– 100 DK á genginu 25 = 2.500 kr
• Hér græðir Karen 500 kr.

• Ekki er heimilt að jafna hagnaði og tapi saman
þegar um sitthvorn reikninginn er að ræða
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Dæmi
Skoðið 24. gr. TSL. Hagnaður (Tap) af sölu eigna
Hvenær má jafna saman hagnaði og tapi
• Kristmundur er orðinn gamall maður. Í gengum tíðina
hefur hann keypt skuldabréf með veði í hinum ýmsu
eignum
• Nýlega fékk hann 2 millj. í affallatekjur af einu slíku bréfi.
Af öðru tapað hann hins vegar 3 millj.
• Hver er skattstofn Kristmunds af þessum viðskiptum.
Myndi einhverju breyta fyrir hann ef affallatekjurnar/gjöldin væru gerð upp sem hagnaður?
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Staðgreiðsluskylda gengishagnaðar
Sjá YSÚ 70/2008
• Kærandi keypti hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóði sem skráður var í
erlendri mynt, þ.e. evrum, á árinu 2007 og innleysti skírteinin á sama ári.
Varð tap af viðskiptunum, en vegna gengisbreytinga á umræddu tímabili,
þ.e. lækkun á gengi íslenskrar krónu gagnvart evru, var kæranda reiknaður
gengishagnaður af viðskiptunum að fjárhæð 630 kr. og dró fjármálafyrirtæki staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts af þeirri fjárhæð
• Um réttmæti þessa afdráttar var deilt í málinu. Yfirskattanefnd benti á að í
tilviki kæranda væri um að ræða gengishagnað í skilningi 5. tölul. 1. mgr.,
sbr. 4. tölul. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2003, en slíkur gengishagnaður væri
ekki afdráttarskyldur samkvæmt lögum nr. 94/1996
• Ekki væri um að ræða neina gengishækkun við innlausn hlutdeildarskírteina sem leitt gæti til afdráttarskyldu við innlausnina, enda hefði orðið
tap af viðskiptunum í erlendum verðmæli talið. Var fallist á kröfu kæranda
og afdregin staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts felld niður
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Gengistap
Muna regluna um sama reikning
• Einstaklingar mega EKKI draga gengistap frá
gengishagnaði. Helgast það af því að
fjármagnstekjuskatturinn er brúttóskattur
• Aðeins atvinnurekendur eiga frádráttarrétt,
sbr. 4. tölul. 1. mgr. 49. gr. TSL er hljóðar svo:
– Gengistöp af hvers konar skuldum (hvað með
eignir) í erlendum verðmæli á því ári sem
gengisbreyting á sér stað og miðast þau við
sölugengi viðkomandi erlends gjaldeyris í árslok
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Uppgjör gengistekna
Hjá atvinnurekendum
• Frá gengishagnaði ársins skal draga gengistap, sbr. 4.
tölul. 1. mgr. 49. gr., og færa mismuninn til tekna sem
gengishagnað [með jafnri fjárhæð á þrjú ár frá og með
því reikningsári þegar gengishagnaður fellur til] – skylt
að dreifa: skattaskuld
• Frá gengistapi ársins skal draga gengishagnað, sbr. 5.
tölul. 1. mgr. 8. gr., og færa mismuninn til gjalda sem
gengistap [með jafnri fjárhæð á þrjú ár frá og með því
reikningsári sem gengistap fellur til – skylt að dreifa:
skattainneign
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Arður (hagnaður) af atvinnurekstri
hvernig skattleggst hann
• Rekstur á eigin kennitölu. Hagnaðurinn telst til
tekna hjá eigandanum
• Rekstur í sameignarfélagi. Hagnaðurinn telst til
tekna hjá félaginu eða eigendunum
– Sjálfstæður skattaðili, ekki sjálfstæður skattaðili

• Rekstur í einkahlutafélagi. Hagnaðurinn telst
til tekna hjá félaginu
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Einstaklingsrekstur o. fl.
• Hagnaður af einstaklingsrekstri er arður hans. Þessi arður
skattleggst með 31,45% eða 46,25% skatti
• Hagnaður af sameignarfélagsrekstri skattleggst eins og
hagnaður af einstaklingsrekstri nema félagið sé sjálfstæður
skattaðili. Þá sætir hagnaðurinn 37,6% skatti og er það
heildarskattur fyrirtækisins
• Skv. lögum eru engar hömlur á úttekt úr einstaklingsrekstri og
sameignarfélagsrekstri. Ræður eigandinn því yfir sjóði
rekstrarins eins og eigið fé væri
• Þessu er öfugt farið um hlutafélög og samvinnufélög. Úr
rekstri þeirra er aðeins unnt að taka fé að það sé heimilt skv.
lögum
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Hlutafélagarekstur
• Einstaklingsfyrirtæki þar með talið sameignarfélagsrekstur (einstaklingsrekstur tveggja eða fleiri aðila)
eru aðeins skattlögð einu sinni
– Taki eigendurnir út peninga úr rekstrinum þurfa þeir
því almennt ekki að óttast að vera gerður skattur af
því

• Hlutfélög og samvinnufélög eru skattlögð tvisvar
sinnum. Þannig sætir félagið fyrst skattlagningu af
hagnaðinum og svo eigendurnir af úttekt hans
– Vegna þessa er afar mikilsvert að hindra að hluthafarnir
geti tekið fé út úr rekstri fyrirtækis síns án skattlagningar
það er að segja sloppið við tvískattlagninguna
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1. mgr. 11. gr. TSL
• Til arðs af hlutum og hlutabréfum í félögum, sem um ræðir í 1.
tölul. 1. mgr. 2. gr., telst
– auk venjulegrar arðgreiðslu. Sjá 74. gr. EHL
– sérhver afhending verðmæta til hlutareiganda með takmarkaða eða
ótakmarkaða ábyrgð eða hluthafa er telja verður sem tekjur af
hlutareign þeirra í félaginu – dulinn arður

• Til arðs telst ekki úthlutun jöfnunarhlutabréfa samkvæmt
(1)lögum um einkahlutafélög, (2)lögum um hlutafélög og
(3)lögum um samvinnufélög sem ekki hafa í för með sér breytta
eignar hlutdeild hlutareiganda eða hluthafa
– eða hækkun séreignarhluta félagsaðila í A-deild stofnsjóðs samvinnufélaga eða samvinnuhlutabréf sem félagsaðilum eru afhent við slíka
hækkun séreignarhluta í samvinnufélagi samkvæmt lögum um
samvinnufélög 10/16/2021
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Hugtakið arður
• Almennt séð má skilgreina arð, sem greiðslu, er gerir
hlutafélag fátækara en hluthafa ríkari
• Í raun er því um að ræða hvers konar yfirfærslu á verðmætum frá hlutafélagi til hluthafa sem rýrir verðgildi
eigin fjár þess
• Sem arður skattleggjast eftirfarandi greiðslur:
1. Venjulegur arður, sjá 74. gr. EHL, sbr. 1. mgr. 11. gr. TSL
2. Lækkun hlutafjár með útgreiðslu til hluthafa, sjá 34. gr. EHL,
sbr. 4. mgr. 11. gr. TSL
3. Úthlutun við félagsslit, sjá 89. gr. EHL, sbr. 4. mgr. 11. gr. TSL
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DULINN ARÐUR
tilgangur að sleppa við tvískattlagningu arðs,
annað eða bæði skrefin

• Hvað er dulinn arður og hvernig skattleggst hann
• Með duldum arði er átt við greiðslu sem sprottin er af
hlutareign en kölluð er öðru nafni svo sem
– rekstrarkostnaður (í raun einkakostnaður)
– laun vegna vinnu maka eða barna (vinna ekki innt af hendi í
raun, launagreiðsla er óeðlilega há)
– lán á pengum (stríðir gegn 79. gr. EHL)
– o. s. frv.

• Allar slíkar greiðslur fara nú í gegnum 2. mgr. 11. gr. TSL sem
þýðir að hlutareigandi verður að greiða launatekjuskatt eða
gjafatekjuskatt af greiðslunum
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Fyrirtæki sem móttaka arð
• Ath. annars vegar 9. tölul. 31. gr. og hins vegar 10.
og 11. tölul. 31. gr. TSL
• Skv. þessum ákvæðum er arður undanþeginn skatti
hjá hlutafélögum og samvinnufélögum að
ákveðnum skilyrðum fullnægðum
• Af þessu leiðir að arður sætir umfram allt skattlagningu hjá mönnum
• Menn greiða 22% skatt af arði. Heildarskattur
hlutafélagahagnaðar er því 37,6%
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Frádráttur á móti fjármagnstekjum
•

Muna 2. mgr. 30. gr. TSL
– Skv. þessari grein má draga beinan kostnað frá öflun annarra
A-tekna en launa. Frádráttur hvers árs getur þó aldrei orðið
hærri en umræddar tekjur

• Af því leiðir að ekki er unnt að mynda tap og flytja það milli
ára
– ÞESSI REGLA GILDIR EKKI UM FJÁRMAGNSTEKJUR, SBR. 2. MGR. 2.
TÖLUL. B-LIÐAR 1. MGR. 30. GR. TSL ER HLJÓÐAR SVO:

• Ákvæði 2. mgr. þessarar greinar um heimild til að draga frá
beinan kostnað við öflun annarra (A-) tekna en launa gilda ekki
um leigutekjur, vexti eða aðrar fjármagnstekjur. (svo sem arð og
hagnað af sölu eigna)
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Frestun tekjufærslu vaxta
Þar með er ekki sagt að mönnum séu
allar bjargir bannaðar
• Vextir af kröfu teljast til tekna hjá mönnum þegar þeir eru
greiddir eða greiðslukræfir, sbr. 2. tölul. 2. mgr. 8. gr. TSL
• Með orðinu „greiðslukræfir“ er átt við gjalddaga. Gjalddagi kröfu markar því tekjufærslu vaxta af henni
• Eigi maður útistandandi ógreidda vexti í árslok er honum
heimilt að fresta framtali þeirra, sbr. 1. mgr. 2. tölul. 1.
mgr. 30. gr. TSL er hljóðar svo:
– Nú verður greiðslufall á kröfu sem vextir, sbr. 2. mgr. 8. gr.,
hafa verið reiknaðir af og frestast þá greiðsla skatts af
slíkum vöxtum. – Ath. þessi frestunarheimild er endalaus
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Mótreikningur tapaðra
fjármagnstekna

• Alls ekki er víst að ógreiddir vextir fáist greittir.
Hafi maður talið vextina fram og greitt skatt af
þeim er hann því í vondum málum
• Ákvæði 2. mgr. 2. tölul. 1. mgr. 30. gr. TSL réttir
hlut hans aðeins þegar svo stendur á
• Samkvæmt ákvæðinu er manni heimilt að draga
ógreidda vexti, sem skattur hefur verið greiddur
af, frá greiddum vöxtum er honum kann að
hlotnast síðar. Skilyrði er þó að krafan sem
vextirnir eru sprotnir af sé sannanlega töpuð
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2. mgr. 2. tölul. 1. mgr. 30. gr. TSL
aftur og fram
• Heimilt er að mótreikna tapaða vexti VIÐ FJÁRMAGNSTEKJUR hafi
skattur þegar verið greiddur af vöxtunum – mótreikna merkir að
draga frá
• Skal það gert á því ári þegar sýnt er að krafa sem vextir voru
reiknaðir af fæst ekki greidd og skal gera grein fyrir henni í
skattframtali viðkomandi tekjuárs
• Með sama hætti fer um aðrar fjármagnstekjur, sbr. 3. mgr. 66. gr.
TSL. Tap þeirra er semsé frádráttarbært einnig
• Tapaðar fjármagnstekjur sem skattur hefur verið greiddur af má
flytja á milli ára í fimm ár, sbr. eftirfarandi texta
–

Skattskil miðast að jafnaði við greiðslur almanaksársins en í greininni er sett fram sú regla að heimilt verði að
mótreikna tapaðar fjármagnstekjur eldri ára við fjármagnstekjur ársins, - eins og segir í athugasemdum við 5. gr.
frumvarps til laga nr. 97/1996

• Og svo: Sé ekki um fjármagnstekjur að ræða á því tekjuári þegar
mótreikningur á sér stað (getur átt sér stað) yfirfærist mótreikningsheimildin til næsta skattframtals í allt að fimm ár
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Leiga á móti leigu
eins og þetta var áður
• Fasteignaleiga er skattskyld skv. 2. tölul. C-liðar 7. gr. TSL.
Maður, sem leigir íbúð sína, til búsetu leigjanda, ber því að
svara 22% skatti af 50% leigunnar, sbr. 3. mgr. 66. gr. TSL.
Raunverulegur skattur er því 11%
• Þessi skattskylda er almennt óháð því hvort maður þurfi að
leigja sér aðrar íbúð. Sjá áður 3. mgr. 30. gr. TSL
– Hafi maður leigutekjur af íbúðarhúsnæði, án þess að það teljist vera
atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi, er honum heimilt að draga frá
þeim tekjum húsaleigugjöld af íbúðarhúsnæði til eigin nota
– Frádráttur þessi leyfist eingöngu til frádráttar leigutekjum af
íbúðarhúsnæði sem ætlað er til eigin nota en er TÍMABUNDIÐ til
útleigu - Hvað þýðir þetta?
– Ákvæði þetta féll brott frá og með 1. jan. 2018
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Eins og þetta er nú
sjá 58. gr. a TSL
tímabundið til útleigu - dottið út

• Tekjur manna af útleigu íbúðarhúsnæðis, frístunda
húsnæðis eða annars húsnæðis, m.a. þar sem gisting er
boðin gegn endurgjaldi, skulu teljast stafa af atvinnu
rekstri eða sjálfstæðri starfsemi nema:
a. Tekjurnar stafi af útleigu íbúðarhúsnæðis sem fellur undir
húsaleigulög, enda séu hinar útleigðu sérgreindu
fasteignir ekki fleiri en tvær.
Frá tekjum manns af útleigu íbúðarhúsnæðis, sem fellur
undir húsaleigulög, er heimilt að draga leigugjald sem
hann greiðir af íbúðarhúsnæði til eigin nota
Frádráttur þessi leyfist eingöngu á móti leigutekjum af
íbúðarhúsnæði sem ætlað er til eigin nota en er í útleigu
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YSÚ 477/1998
• Deilt var um frádrátt frá tekjum kærenda af útleigu
fasteigna. Ekki var fallist á þann skilning þeirra að tilgreind
hámarksfjárhæð 80% frádráttar frá leigutekjum gilti fyrir
hverja útleigða eign fyrir sig, heldur var talið að frádráttur
framteljanda á móti húsaleigutekjum á grundvelli
ákvæðisins gæti mestur orðið sem næmi hámarksfjárhæð
samkvæmt því, enda þótti bæði orðalag ákvæðisins og
lögskýringargögn leiða til þeirrar niðurstöðu
• Þá var hafnað því sjónarmiði kærenda að í tilviki hjóna gilti
umrædd hámarksfjárhæð frádráttar fyrir hvort hjóna um
sig, enda voru eðlisrök talin mæla gegn þeim skilningi þeirra
sem auk þess ætti sér enga stoð í lögskýringargögnum
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YSÚ 68/2014
• Í máli þessu kom fram að kærendur hefðu
ákveðið að leigja íbúð sína út á árinu 2011 þar
sem hún hefði verið orðin of lítil fyrir fjölskylduna
og taka sjálf á leigu stærra húsnæði. Þá lá fyrir að
kærendur seldu íbúðina á árinu 2012
Yfirskattanefnd taldi vafalaust að íbúðarhúsnæði
gæti ekki talist ætlað til eigin nota í skilningi
skattalaga ef eigandi þess ráðgerði ekki að taka
það til eigin nota að nýju í framhaldi af útleigu
þess. Var kröfu kærenda um frádrátt greiddrar
húsaleigu frá tekjum af útleigu því hafnað.
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YSÚ 69/2014
• Kærandi, sem flutti úr íbúð sinni við M í leiguhúsnæði á
árinu 2009, greindi frá því að ástæða flutningsins hefði
verið skólaganga sonar hennar í öðru hverfi borgarinnar.
Ekki var talið unnt að draga aðra ályktun en þá að kærandi
hefði ráðgert að taka upp varanlega búsetu annars staðar
en í íbúð sinni við M
• Var lagaskilyrði um eigin not íbúðarhúsnæðis ekki talið
uppfyllt í tilviki kæranda og var kröfu hennar um
vaxtabætur gjaldárin 2011 og 2012 hafnað
• Af sömu ástæðum varð að byggja á því að ekki hefði verið
um tímabundna útleigu íbúðarhúsnæðisins við M að ræða í
skilningi 3. mgr. 30. gr. laga nr. 90/2003. Var kröfu kæranda
um frádrátt greiddrar húsaleigu frá tekjum af útleigu
íbúðarhúsnæðisins við M því hafnað
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Úrskurður nr. 419/2000
Gjaldár 1999
• Kærandi, sem hafði verið búsett í Danmörku frá árinu
1972 og bar takmarkaða skattskyldu hér á landi, festi
kaup á húseign hér á landi á árinu 1986 og kvaðst hafa
haft leigutekjur af henni frá ársbyrjun 1995
• Kröfu kæranda um frádrátt greiddrar húsaleigu í
Danmörku frá leigutekjum af umræddu húsnæði var
hafnað þar sem ekki var talið unnt að líta svo á að um
tímabundna útleigu eignarinnar hefði verið að ræða í
skilningi viðkomandi frádráttarheimildar
10/16/2021

ÁgV

261

YSÚ 215/2014
• Fallist var á kröfu kæranda, sem hafði starfað
erlendis á vegum alþjóðastofnunar um sjö ára
skeið, um frádrátt greiddrar húsaleigu erlendis frá
tekjum af útleigu íbúðarhúsnæðis hér á landi
• Kom fram í úrskurði yfirskattanefndar að í
tiltækum lögskýringargögnum með viðkomandi
frádráttarheimild kæmi ekkert fram sem benti til
þess að löggjafinn hefði haft í huga sérstakar
tímatakmarkanir í því sambandi
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Fjármagnstekjuskattur árið 2020
Sjá 3. mgr. 66. gr. TSL
• Tekjuskattur af fjármagnstekjum einstaklinga utan rekstrar skal vera 22% af
þeim tekjum. Til fjármagnstekna teljast í þessu sambandi tekjur skv. 1.–8.
tölul. C-liðar 7. gr., þ.e. vextir, arður, leigutekjur, söluhagnaður og aðrar
eignatekjur
• Þó skal ekki reikna tekjuskatt skv. 1. málsl. af HEILDARVAXTATEKJUM að
fjárhæð 150.000 kr. á ári hjá manni og 50% af tekjum manns af útleigu
íbúðarhúsnæðis til búsetu leigjanda. Sjá lög nr. 139 27. desember 2013 og
lög nr. 125/2015
• Sú fjárhæð, sem reiknast skv. 3. mgr., skal vera endanleg álagning á
fjármagnstekjur. Skulu engin önnur opinber gjöld, sem reiknuð eru á
tekjuskattsstofn, 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 húsaleigubætur eða öðrum lögum nema sérstaklega
sé kveðið á um það í þeim lögum. Ath barnabætur og vaxtabætur
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Einhverja spurningar?
... ef ekki þakka ég fyrir mig
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