
Skattalagabreytingar



Umfjöllunarefni
Lög nr. 59/2017
um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld.
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Lög nr. 96/2017
um breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018.

Auglýsing nr. 1157/2017
Auglýsing fjármála- og efnahagsráðuneytis um fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns, 
innheimtuhlutfall í staðgreiðslu og persónuafslátt árið 2018.

Skattmat
Reglur ríkisskattstjóra um skattmat vegna tekna manna tekjuárið 2018.
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© 2018 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.



Fjármagnstekjuskattur 96/2017
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Fjármagnstekjuskattur hækkaði úr 20% í 22%. 

Þróun fjármagnstekjuskatts:
 10% frá 1. janúar 1997 til 30. júní 2009
 15% frá 1. júlí til 31. desember 2009
 18% frá 1. janúar 2010 til 31. desember 2010
 20% frá 1. janúar 2011 til 31. desember 2017
 22% frá 1. janúar 2018



Frítekjumark vaxtatekna manna 96/2017
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Frítekjumark vaxta manna utan atvinnurekstrar var hækkað 
úr 125.000 kr. í 150.000 kr.

Breytingin kemur til framkvæmda við álagningu opinberra 
gjalda 2018 vegna vaxtatekna á tekjuárinu 2017.



Tekjuskattur lögaðila 96/2017

© 2018 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Tekjuskattshlutfall lögaðila, annarra en félaga með takmarkaðri ábyrgð 
eiganda (ehf./hf.) hækkaði úr 36% í 37,6%.



Hækkunin er til samræmis við hækkun á skattlagningu af mótteknum arði. 

Dæmi: Ehf./Hf. Sf./slf.
Hagnaður félags 100 100
Skattur félags -20 -37,6
Hagnaður til arðs/úttektar 80 62,4
Skattlagning arðs/úttektar -17,6 0
Heildarskattur 37,6 37,6
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Tekjuskattur lögaðila 96/2017



Skatthlutföll takmarkaðrar skattskyldu
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Skatthlutföll takmarkaðrar skattskyldu hækkuðu í samræmi við hækkun 
fjármagnstekjuskatts og skatts félaga við upphaf árs 2018.

2018



Þrepamörk tekjuskatts og persónuafsláttur
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Skatthlutfall í staðgreiðslu er óbreytt. 

Lægra hlutfallið er 36,94% og hærra hlutfallið 46,24%.

2017 2018 Breyting (kr.) Breyting (%)
Þrepamörk 834.707 kr. 893.713 kr. 59.006 kr. 7,1%
Persónuafsláttur 52.907 kr. 53.895 kr. 988 kr. 1,9%



Tryggingagjald
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Nefskattar 96/2017
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Útvarpsgjald verður 17.100 kr. (var 16.800 kr. við 
álagningu 2017).

Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verður 11.175 kr. (var 
10.956 kr. við álagningu 2017).

Lagt á einstaklinga 16 – 70 ára með tekjur yfir 
tekjumörkum, þ.e. með tekjur yfir 1.718.678 kr. 



Skattmatsreglur RSK tekjuárið 2018    1162/2017
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Skattmatsreglur RSK 2018 eru efnislega óbreyttar frá 2017.

Fæðishlunnindi og frádráttur vegna fæðis barna í dagvistun, 
sumardvöl eða hjá stuðningsfjölskyldum hækkar um 1,9%.

Skattfrjáls greiðsla vegna heilsuræktar er óbreytt - 55.000 kr.

Kostnaður við árshátíð starfsmanna, starfsmannaferðir, 
jólagleði og sambærilegar samkomur er óbreyttur eða 
130.000 kr.



Barnabætur
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Fjárhæðir óskertra barnabóta hækka um 8,5%.

Mörk tekjuskattsstofns til skerðingar á 
barnabótum hækka um 7,4%.



Vaxtabætur
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Fjárhæð vaxtabóta, skerðingarmarka og hámark 
vaxtagjalda er óbreytt.
• Vaxtabætur geta hæstar orðið:
• 400.000 kr. hjá einhleypingi.
• 500.000 kr. hjá einstæðu foreldri.
• 600.000 kr. hjá hjónum.



Kæra úrskurðar RSK um heimilisfesti      96/2017
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Úrskurðir RSK um heimilisfesti kæranlegir til yfirskattanefndar.



Húsaleigutekjur manna - meginregla  59/2017
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Tekjur manna af útleigu hvers konar húsnæðis skulu skattlagðar sem tekjur af 
atvinnurekstri.

Frá brúttó tekjum dregst rekstrarkostnaður.

Nettó tekjur skattleggjast í almennu tekjuskattshlutfalli (36,94 – 46,24%).



Húsaleigutekjur manna – undantekning 1       59/2017
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Tekjur manna af útleigu íbúðarhúsnæðis, sem fellur undir húsaleigulög
 Hámark tvær fasteignir.

Helmingur teknanna er skattfrjáls og helmingurinn er skattlagður með 
fjármagnstekjuskatti, 22%.

„Leiga á móti leigu“.
 Heimilt að draga leigugjald sem maður greiðir af leigðu íbúðarhúsnæði 

til eigin nota frá tekjum af útleigu íbúðarhúsnæðis til eigin nota.



Húsaleigutekjur manna – undantekning 2       59/2017
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Heimagisting

Skilyrði þess að útleiga teljist heimagisting:
 Leigutekjur séu að hámarki 2.000.000 kr. á ári.
 Samanlagður fjöldi daga í útleigu sé að hámarki 90.
 Heimagisting hafi verið skráð hjá sýslumanni.

Tekjur af heimagistingu skattleggjast um 22% án nokkurs frádráttar.

Hámark                
2 milljónir króna



Heimagisting – Flokkur I

© 2018 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Heimagisting takmarkast við lögheimili leigusala og eina 
aðra eign í hans eigu ætlaða til persónulegra nota hans. 

Selji maður jafnframt gistingu í öðrum eignum telst öll 
gististarfsemin vera atvinnurekstur.

Ef tveir menn eða fleiri eiga útleigða eign saman skal 
horft til heildartekna af eigninni. 



Gististaður án veitinga – Flokkur II
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Falli útleiga íbúðar ekki undir heimagistingu telst íbúðin vera atvinnuhúsnæði og 
skal vera samþykkt af byggingarfulltrúa sem slík.

Sýslumaður veitir rekstrarleyfi að fenginni umsögn sveitarfélags.
 Umsögn sveitarfélags er bindandi fyrir sýslumann.



Gildistaka                                         59/2017 og 96/2017
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Reglur um skattlagningu leigutekna tóku í meginatriðum 
gildi 1. janúar 2017.

Reglan um að útleiga íbúðarhúsnæðis teljist atvinnu-
rekstur ef leigðar eru út þrjár eignir eða fleiri tók gildi 1. 
janúar 2018. 

Á árinu 2017 gilti því eldri regla að til atvinnurekstrar 
teldist útleiga íbúðarhúsnæðis þar sem fyrningargrunnur 
(stofnverð) væri umfram 29,3 m.kr. hjá einstaklingi og 
58,6 m.kr. hjá hjónum.



Takmörkun á frádrætti vaxtagjalda milli tengdra lögaðila
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Takmörkun ætlað að taka einnig til lána milli 
innlendra tengdra lögaðila.

Gildistöku breytingar frestað til 1. janúar 2019.

Frádráttur 
eða

ekki frádráttur



Umhverfisvænir bílar 96/2017
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Framlengd heimild til niðurfellingar hluta virðisaukaskatts af 
söluverði rafmagns-, vetnis- og tengiltvinnbifreiðum.

Heimildin fellur niður fyrir hvern flokk bifreiða þegar skráðar 
hafa verið 10.000 bifreiðir í viðkomandi flokki, en þó í síðasta 
lagi í árslok 2020.

Hámarksniðurfelling er;
 1.440.000 kr. af rafmagns- og vetnisbifreiðum (6.000.000 kr.)
 960.000 kr. af tengiltvinnbifreiðum (4.000.000 kr.).



Vörugjald af bílaleigubílum                       96/2017
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Bráðabirgðaákvæði um afslátt af vörugjaldi við innflutning 
bílaleigubíla var framlengt til loka árs 2018.

Hámark afsláttar var lækkað úr 500.000 kr. í 250.000 kr. 



Skilafrestir framtala



Skilafrestir - einstaklingsframtöl
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01.03.2018 – Opnun einstaklingsframtals
13.03.2018 – Lokaskiladagur framtals
16.03.2018 – Lokadagur framlengds frests fyrir einstaklingsframtöl
07.04.2018 – Lokaskil fagaðila á einstaklingsframtölum
16.04.2018 – Lokaskil fagaðila á einstaklingsframtölum í rekstri
31.05.2018 – Álagning einstaklinga birt



Skilafrestir – skattframtöl lögaðila
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30.01.2018 – Lögaðilaframtal opnað
31.05.2018 – Almennur lokaskiladagur lögaðila

Lokaskiladagur stórra lögaðila
05.09.2018 – Síðasti skiladagur fyrir fagaðila (sem eru með skilalista)
28.09.2018 – Álagning lögaðila
27.11.2018 – Lok kærufrests lögaðila



Takk fyrir
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Nafn og vörumerki KPMG eru skráð vörumerki KPMG International.
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