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Uppbygging skattkerfis og Tortóla

• Uppbygging skattkerfis og Tortóla
i. Skattkerfi hafa fylgt mannkyninu í margar aldir, en í mjög mismunandi formi. 

ii. Upphaf hins vestræna skattkerfis má rekja til lagasetningar 1913 í 

Bandaríkjunum. 

iii. Hvers vegna eru skattprósentur mjög mismunandi á t.d. tekjuskatti einstaklinga, 

tekjuskatti fyrirtækja eða fjármagnsskatti? 

iv. Mismunur í álagningum; lögmál, stjórntæki eða átthagafjötrar? 

v. Hefur þetta eitthvað með hvernig vestrænt skattkerfi er uppbyggt? Eru boð og 

bönn betri en ný hugsun í skattkerfi eða innheimtukerfi fyrir samfélagsneyslu? 

vi. Grunnforsendur skattkerfis, bæði tekjuskatts og útsvars, hafa verið 

óbreyttar í tugi ára, en á meðan, hefur hagkerfið, viðskipti og iðgreinar 

tekið stakkaskiptum og nýjar atvinnu- og iðngreinar orðið að veruleika.   



Uppbygging skattkerfis og Tortóla

• Er skattkerfið meitlað í stein?

– Hvernig og hverjir greiða skattana?

• lögheimili er skattaforsenda en ekki rekstur 

• búið að aðskilja rekstur, fjármögnun og lögheimili

• „Lagalegt“ form rekstrar

– Hverjir greiða skattana, í raun og veru…..?

• Heimilin í landinu greiða alla skatta……

• Allir skattar, sem og opinber gjöld, eru inni falin í útsöluverði vöru….

• 70%-80% af launum fer í opinber gjöld, þegar upp er staðið.

– Er núverandi skattkerfi komið að endastöð?



• Er skattkerfið meitlað í stein?

– Hvernig og hverjir greiða skattana?

• lögheimili er skattaforsenda en ekki rekstur 

• búið að aðskilja rekstur, fjármögnun og lögheimili

– Búið að aðskilja skattstofa í fyrirtækjarekstri
• Rekstur – kostnaður í einu landi –

tekjur í öðru landi

• Fjármagn, þunn eigin fjármögnun

• Hagnaður skattlagður þar sem 

heimilisfesti er

– Er núverandi skattkerfi 

komið að endastöð?
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• Er skattkerfið meitlað í stein?

– Lögaðilar
• Greiða „enga“ skatta, fyrirtæki sem hefur engar tekjur, engir skattar.

– innanlandsviðskipti, útflutningur, ferðaþjónusta o.fl.

• hlutafélag. vs einkahlutafélag. vs. samlagshlutafélag vs. samlagsfélag vs. 
samsköttun vs. opinbert hlutafélag vs. sameignarfélög vs. 
fagfjárfestingasjóðir vs. samrekstrarfélög o.fl. ………………….

– Undirstöður skattgreiðslna
• hagkerfið, viðskipti, greiðslugeta heimilinna…….

– Skattar / skattkerfi / hagkerfi
• Skattar mynda ekki velferðarkerfið – hagkerfið (hagstjórn) gerir þetta

– Gamla Sovét eða Mexico (auðlindir til staðar)

– Er núverandi skattkerfi komið að endastöð?
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• Er skattkerfið meitlað í stein?

– Lögaðilar

• Greiða „enga“ skatta, fyrirtæki sem hefur engar tekjur, engir skattar. 

• hlutafélag. vs einkahlutafélag. vs. samlagshlutafélag vs. samlagsfélag vs. 

samsköttun vs. opinbert hlutafélag vs. sameignarfélög vs. 

fagfjárfestingasjóðir vs. samrekstrarfélög o.fl.

– Undirstöður skattgreiðslna

• hagkerfið, viðskipti, greiðslugeta heimilinna…….

– Skattar / skattkerfi

• Skattar mynda ekki velferðarkerfið – hagkerfið gerir 

• Gamla Sovét eða Mexico (auðlindir til staðar)

– Er núverandi skattkerfi komið að endastöð?

„Biðröðin hjá okkur var löng milli jóla og nýárs,“ segir Bergþóra 

Sigmundsdóttir, deildarstjóri hjá Sýslumanninum í Reykjavík. 41 nýtt

samlags- og sameignarfélag var skráð þar þá tvo virku daga sem 

opið var á síðustu dögum nýliðins árs.
Vísir, 11. jan. 2010
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• Uppbygging skattkerfis 
• Skattkerfið og hegðun einstaklingsins/samfélagsins 

• Hegðun – meðvirkni – mótþrói – sanngirni  

– Economic Behavioral

– Financial Behavioral

– Organizational Behavioral 

– Performance Behavioral

– Taxation Behavioral

– Vote Behavioral 

– etc.  …………………

Almenningur

vs. 

Stjórnvald
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• Uppbygging skattkerfis 
– Er hægt að útskýra hvernig skattkerfið er / virkar?

– Hvernig varð skattkerfið til?

– Hver “sagði” að skattkerfið ætti að “vera svona”?

• Fyrir hverja er skattkerfið?
– Eins skattkerfi fyrir alla eða ekki?

– Ef ríkinu “gengur illa” er þá bara hægt að hækka skatta?

– Ef ríkinu „gengur vel“ má ekki lækka skatta, þá þensla…?

– Af hverju mismunandi skattaálagning?

– Mannréttindi vs. skattlagning

– Mannréttindi að geta skilið skattkerfið – einfald og gagnsætt –

• Skattar settir til fimm ára í senn ….?
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• Er hægt að lýsa skattkerfinu?
– Beinir skattar

– Óbeinir skattar

– Hlutfallslegir skattar

– Tekjutengdir skattar

– Einskiptisskattar

– Skattar af hagnaði

– Skattar af gjöldum

– Skattar af eignum

– Skattar af skuldum 

– Sértækir skattar – olíugjald o.fl.
• og hægt að halda áfram lengi, en glæran er búin!
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• Skattkerfið – hver borgar?

– Upphaf vestræns skattkerfis......

• The United States Revenue Act of 1913

– Hver er réttur almennings vegna

skattaásóknar ríkisvaldsins?

• Tekjuskattur 1913 var 7% (jaðarskattur)

1913 2016 ISK

$20K $481Þ 60M

$0,5 M $12 M 1.500M



Skattkerfið og samfélagið

• Skattkerfið – hver borgar? Hámarks 

jaðarskattlagning

varð mest 65%

Hámarks

skattlagning

77%     1918

73%     1919/20

58 skattþrep
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• Skattkerfið – hver borgar?

Umfang skattalaga 

og greinagerða

1913      400 bls. 

2013      73.954 bls. 

Frá 1945-2013

ca 1.000 nýjar  bls. á hverju ári. 

A long-time critic of the US 

tax system, he has 

calculated that he handed 

over 17.4% of his income as 

tax last year – a lower 

proportion than any of the 20 

other people who work in his 

office.

http://www.theguardian.com/busi

ness/2011/aug/15/warren-buffett-

higher-taxes-super-rich
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• Skattkerfið – hver borgar?

– Á endanum greiðir neytandinn, 
• þ.e. einstaklingar, heimili mest alla skattalagninguna 

….. innanlands

• ferðamannaiðnaðurinn, viðbótarfjármagn

– Fyrirtækjaskattur og fleira er í útsöluverði vöru og 
þjónustu. 

– Löggjafarvaldið hefur heimild til að setja á skatta 
og gjöld - stjórnarskránin.

• Stjórna hegðun og áhrif á ákvarðanir.

• Skattar óbreyttir í fimm ár….. 
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• Window Tax– 1696 – Bretland 
• a flat-rate house tax of 2 shillings per house and a 

variable tax for the number of windows above ten 

windows. 

Múrað upp í gluggana… eða

glugginn náði yfir allan vegginn.

The tax was not repealed until 1851.

http://listverse.com/2010/08/19/top-10-truly-bizarre-taxes/
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• Candy Tax – 2009 
• Illinois fylki hækkaði skatta á sælgæti. 

• Skilgreining “if an item contains flour or requires refrigeration,” á 

ekki að skattleggja

• Jógúrt fór í báða flokkana eftir innihaldi

• Baby Ruth er sælgæti en Twix er matur.

• Milky Way Midnight bars as candy, but original Milky Way bars 

as food

• Sykurskatturinn hér um árið 

• Prince Polo – ekki sælgæti heldur kex... ??
http://listverse.com/2010/08/19/top-10-truly-bizarre-taxes/
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• 1773: Colonial taxes 
• The Boston Tea party was not a party, but a demonstration against the 

taxation of many items in the 13 colonies. 

• The East India Co. had tax arrangements with the British Government and 

had an advantage over the colonists: this created a monopoly because they 

could undersell the American merchants.

• People in Boston decided to upend 45 tons of tea into the sea and got rid of 

ca. £10,000 worth of tea. That tea would be worth £953,000 today.

• This is one of the historic events that shaped the United States, led to the 

American Revolution and created the United States we know today

• “No taxation without representation.”

• „Tortóla viðbrögð þess tíma?“
http://www.harringtonbrooks.co.uk/finances/the-10-most-stupid-taxes/
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• Af hverju er skattstig mismunandi?

• Einstaklingar 38%-44%, 

með útsvari, af veltu, þ.e. launum.

• Fyrirtæki, 20% af hagnaði (tekjur – kostnaður)

• Fjármagnstekjuskattur, 20%.

• mjög breytilegur

• Af hverju mismunandi skattþrep???
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• Hægt er að færa rök fyrir því að skattkerfið hafi 
m.a. eftirfarandi hlutverk;
1) Tekjuöflun, 

2) Tekjudreifing, 

3) Hagstjórnartæki, 

4) Styrktarkerfi  

5) Neyslustýringartæki. 

• Þessi óskyldu hlutverk flækja skattkerfið og alla lagasetningu. 

• Ætla má að þetta dragi niður skilvirkni sem og markvirkni skattkerfisins 
gagnvart samfélaginu í heild. 

6) Á síðustu árum hafa skattbreytingar verið meira undir merkjum sem má 
kalla „réttlát skattlagning“, þá er komið sjötta hlutverkið. 

• Það sem er réttlátt í dag er kannski ekki réttlátt á morgun, hvað þá?

• Getur eitt kerfi haft mörg hlutverk? – skilvirkni vs. markvirkni 

• Skattkerfi eiga að hafa fastar og einfaldar grunnleikreglur.
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• Laffer ferill um skattheimtu er vel þekktur

• Laffer ferill tekur ekki tillit til hreyfanleika 

• Hreyfanleiki

• Fjármagn, mjög mikið

• Fyrirtæki, mikið

• Heimili, mjög lítið

• Skoðun þetta aðeins nánar
http://listverse.com/2010/08/19/top-10-truly-bizarre-taxes/
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Laffer curve hátt

lágt hátt

átthagafjötrar

Þolmörk skattgrunns og skattstigs
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• Hreyfanleiki og skattstig

http://listverse.com/2010/08/19/top-10-truly-bizarre-taxes/

Skattstig í %

Hátt

Lágt

HreyfanleikiLítill Mikill

Heimili stór ákvörðun, skóli, atvinna o.fl.

Fyrirtæki  tekur smá tíma, dótturfélög og

önnur rekstrarform

Fjármagn  ýta á enter

Fjórfrelsið;

• Frjálsa vöruflutninga

• Frjálsa för launafólks og 

sjálfstætt starfandi einstaklinga

• Þjónustufrelsi

• Frjálsa fjármagnsflutninga
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• Skattur og hagkerfi

• 1850/70 til 1920/30 Efnislegt hagkerfi – mest 

landbúnaður/matvæli (Agricultural Economy)

• 1930 til 1980/85 Efnislegt hagkerfi – Framleiðslu- og 

stóriðjuatvinna (Manufacturing Economy)

• 1980/85 til 2015…… Óefnislegt hagkerfi – Hugvit, 

tölvutækni, fjármálakerfið, alþjóðavæðing og 

hreyfanleiki, deilihagkerfi, ferðaþjónusta (Intangible

Economy), nýsköpun hvers konar.  

eða



• Auðlindir

– Mannauður, fjármagn, land og frumkvöðull

• af hverju skattlegga eina auðlind umfram aðra

• mannauður verður til staðar 

• vinnuafl / hugvit / sjálfvirkni / hagkvæmni

• sjálfvirkni er að taka yfir mörg störf…
– að skattleggja laun… af hverju ekki viðskiptin?

• A "lights out" factory – fjöldar hratt
– KIA og BMW

Uppbygging skattkerfis og Tortóla

https://www.youtube.com/watch?v=sjAZGUcjrP8
https://www.youtube.com/watch?v=VpwkT2zV9H0

http://www.theguardian.co
m/business/2013/feb/19/ris
e-of-robots-future-of-work

Áhugaverð grein í
The Guardian

Rise of the robots..

https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14

https://www.youtube.com/watch?v=sjAZGUcjrP8
https://www.youtube.com/watch?v=VpwkT2zV9H0
https://www.youtube.com/watch?v=DfGs2Y5WJ14


Uppbygging skattkerfis og Tortóla

• Skattur, hagkerfið og samfélagið
• Ekkert skattkerfi er „eins“ í heiminum, því þar eru um 

200 mismunandi skattkerfi í gangi með mismunandi 

forsendum og frádráttarliðum, því er villandi að tala 

um „sambærilegt“ skattkerfi eða skattálagningu. 

• Mismunandi uppbygging
• 0% skattur, 14 lönd, „Tax haven“

• Eitt skattþrep, 44 lönd

• Tvö skattþrep, 23 lönd

• Þrjú þrep eða fleiri, 125 (Ísland er hér)



Skattstofnar eru margir, tvísköttun
og óljósir - mikil pappírsvinna.  

Hagnað er hægt að flytja 

á milli landa. 

Skattastofnar verði fáir og 
nýti núverandi kerfi (t.d. VSK)

Greiðist til einnar stofnunar

Viðskipti skattlögð á þeim stað

sem þau eiga sér stað.

Núverandi kerfi…..                                           Nýtt kerfi  

„Kerfið“ eins og það er í dag….

Margir skattstofnar, holótt

og „flutningsgeta“ mikil. 

Uppbygging skattkerfis og Tortóla

Rekstur

Fjármagn                 Heimilisfesti



• Viðskipti skattlög í staðinn fyrir laun, hagnað, launt.gjöld o.fl.

• Möguleg niðurstaða á „útsöluverði“

Hráefni

Laun

VSK

Óbeinn

kostn

Vaxta 

kostn

„Einn“ nýr skattstofn

samfélagsskattur

Verðlag þarf ekki að 

breytast eða verð þarf

ekki að hækka eða 

lækka (að meðaltali). 

En það má búast við 

að sumar vörur og 

þjónusta hækki eða

lækki í verði. 

Fyrir og                      eftir breytingu á skattkerfi

Uppbygging skattkerfis og Tortóla
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Skattahlutfall á framleiðsluvirði atvinnugreina

Framleiðsluvirði atvinnugreina, áætlað 2015….. 3.959,5 ma.kr. Tölur frá 2013 en útreikningur 

Skattar lagðir niður  í "kerfinu".  höfundar á áætlun 2015

Lögaðilar............. 185,9 ma.kr.

Einstaklingar......... 178,7 ma.kr.

Samfélagsskattur  

Nýr skattstofn m.v.framleiðsluvirði atv.gr............ 3.959,5 ma.kr. áætlað 2015

Skattálagning ............... 4,70% til að "þekja" skattgreiðslur lögaðila

Skattálagning ............... 4,51% til að "þekja" skattgreiðslur einstaklinga

• „Einn“ skattur - samfélagsskattur

• Tekjuskattur einstaklinga og fyrirtækja fellur niður. launat.gjöld o.fl.

• Sér-skattar verða áfram t.d. áfengisgjald, olíugjald o.fl.

• Skattbreytingar á fimm ára fresti.



Skattkerfið og samfélagið

• Getum við breytt innviðum skattkerfisins 

með tilliti til breytinga á hagkerfinu og 

uppbyggingu samfélagsins?

• já, það er hægt

• Takk fyrir komuna. 


