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Inngangur 

 
 

• Hófleg og aðgengileg skattlagning sem hefur sem minnst áhrif á 
kraft atvinnulífsins.  
 

• Stöðugleiki skattkerfisins og traust athafnafólks á því að það geti 
treyst á aðgengilegar reglur.  
 

• Afnám allra óþarfra þröskulda sem engu skila.  
 
 
 



Árið 2001 

Úr frumvarp til breytinga á tekjuskattslögum: 
 

• Í frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að færa eigur 
einstaklings í atvinnurekstri yfir í einkahlutafélag án þess að 
yfirfærslan hafi í för með sér skattskyldar tekjur fyrir eigandann 
eða félagið sjálft. Markmiðið með þessari breytingu er að gera 
einstaklingum í atvinnurekstri kleift að breyta um rekstrarform 
án þess að til skattlagningar söluhagnaðar komi.  
 

• Á undanförnum árum hefur hlutafélagaformið (einkahlutafélög) 
rutt sér til rúms hér á landi. Þannig þykir eftirsóknarvert að 
styðjast við lög nr. 138/1994, um einkahlutafélög, sem hafa að 
geyma skýrar reglur um ábyrgð, stofnun og form 
einkahlutafélaga. 
  



Árið 2009 

Úr frumvarp til breytinga á tekjuskattslögum: 
 

• Núverandi skattlagning á hagnað félaga hefur haft í för með sér 
vandamál af ýmsum toga. Samvirk skattlagning félaga og arðs 
leiðir til þess að tekjur einstaklinga af atvinnurekstri 
skattleggjast með 23,5% skatti í samanburði við allt að 36% 
skatt á launatekjur og rekstrarhagnað einstaklinga með rekstur. 
Þetta samrýmist illa jafnræði í skattlagningu og hefur leitt til 
umtalsverðrar tekjuhliðrunar.  
 

• Togstreita milli einstaklinga og einstaklinga sem reka 
einkahlutafélög. 
 

• Reglur um reiknað endurgjald = markaðslaun. 
  



Árið 2009 

 
• Af breytingum á árinu 2009 leiddi að helmingur arðs smærri 

félaga til starfandi hluthafa er skattlagður í milliþrepi  
 
• 40,22% í stað 20% áður 

 
• Ef arður er umfram 20% af skattalega bókfærðu eigin fé.  

 
• Ekki farið með eins og laun og því ekki frádráttarbær kostnaður 

hjá félaginu.  
 

• Á eingöngu við um félög með færri hluthöfum!  
• Á eingöngu við um hlutafélagaformið! 

  



„Samvirk“ skattlagning 
 

 

 

 

 

 

 

• Hagnaður = 100 / eftir 20% skatta  

       = 80 / eftir 20%  fjármagnstekjuskatt  

       á úthlutaðan hagnað = 64  

 

• Heildarskattlagning 36% 

 

 

 

 

  

EHF 

Arður => 20% 

Hagnaður=> 20% 



„Samvirk“ skattlagning 
 

 

 

 

 

 

• Hagnaður = 100 / eftir 36% skatta = 64 

 

• Heildarskattlagning 36% 

 

 

 

 

  

SF/ SLF 

Úthlutun => 0% 

Hagnaður=> 36% 



„Samvirk“ skattlagning 
 

 

 

 

• Hagnaður = 100 / eftir 20% skatta  

      = 80 / eftir 20%  fjármagnstekjuskatt  

     og 40% tekjuskatt á úthlutaðan  

     hagnað = ?%  

 

• Heildarskattlagning 36% + ?% 

 

 

• Óhagstæðasta rekstarformið  

       =smærri fyrirtæki þar sem eigendur vinna sjálfir. 

• Raunskattlagning tekna í smærri atvinnurekstri mun  

 hærri en skattlagning launatekna. 

EHF 

Arður => 40/20% 

Hagnaður=> 20% 



Afleiðingar 

• Ójafnræði og ósanngirni. 
 

• Ótal spurningar sem erfitt var að svara = óvissa í lengri tíma.  
 

• Nokkur ákvarðandi bréf frá ríkisskattstjóra sem þarf að rýna í og  
túlka. 
 

• Lagabreytingar til að laga regluna = ný óvissa = fleiri ákvarðandi 
bréf. 
 

• Arðgreiðslur félaga yfir 20% mörkunum hafa stöðvast. 
 

• Menn breyta um félagaform. 
 

• Hvati til að veita félögum lánsfé frekar en hlutafé. 



Niðurstaða 

 
 

• Óþarfa þröskuldur sem skilar engu nema auknum 
kostnaði og minni krafti í atvinnulífinu. 
 
 

• Á að vera forgangsmál stjórnvalda að breyta 
íþyngjandi reglum á smærri fyrirtæki. 
 
 
 



Aftur árið 2001 

Úr frumvarp til breytinga á tekjuskattslögum: 
 

• Lagt er til að bætt verði við 2. og 3. gr. frumvarpsins ákvæðum 
þess efnis hvað skuli talið til tekna og skattskyldra gjafa, en skv. 
104. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög, og 79. gr. laga nr. 
138/1994, um einkahlutafélög, er óheimilt að veita hluthöfum, 
stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum félags eða 
móðurfélags lán eða setja tryggingu fyrir þá. Í skattframkvæmd 
mun nokkuð hafa borið á slíkum lántökum og tilhneiging virðist 
hafa verið til að úthluta fjármunum til eigenda í formi láns án 
þess að burðir séu í reynd til endurgreiðslu fyrr en skattstjóri 
gerir athugasemd við hina ólögmætu lánveitingu.   



Aftur árið 2009 

 
• Hundruðir mála þar sem skattyfirvöld taka fyrir ólögmæt lán og 

ólögmætan arð og skattleggja hjá hluthöfum sex ár aftur í 
tímann.  
 

• Margir í enn frekari greiðsluvandræði og jafnvel þrot.  
 
 



Niðurstaða 

 
 

• Auka þarf jákvætt samstarf skattyfirvalda, 
fyrirtækja og ráðgjafa með uppbyggilegum hætti.  
 

• Forðast hvers kyns kerfisvillur sem hafa 
miskunnarlausar afleiðingar fyrir fólk sem vissi 
ekki betur.  
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