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Greiðsluuppgjör opinberra gjalda - úrræði fyrir atvinnulífið 

Við hrun efnahagslífsins á haustdögum 2008 stóðu íslensk stjórnvöld frammi fyrir erfiðasta 

verkefni lýðveldisins, að endurreisa íslenskt efnahagslíf. Stjórnvöld veittu ýmsar ívilnanir við 

innheimtu skatta og gjalda með stjórnvaldsfyrirmælum og tímabundnum breytingum á löggjöf. 

Á vormánuðum 2009 voru sett ákvæði í lög um gjaldþrotaskipti varðandi nauðasamninga 

einstaklinga til greiðsluaðlögunar. Lög númer 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga hafa 

nú leyst þau ákvæði af hólmi. Greiðsluaðlögun tekur til krafna innheimtumanns ríkissjóðs að 

fráskildum virðisaukaskatti og staðgreiðslu. Þegar nokkur reynsla var komin á 

greiðsluaðlögunarúrræði einstaklinga varð það ljóst að úrræði skorti fyrir einstaklinga og félög í 

atvinnurekstri sem voru í alvarlegum vanskilum við innheimtumann ríkissjóðs.  

Lög nr. 24/2010, um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í 

atvinnurekstri voru samþykkt á Alþingi 25. mars 2010. Var þeim ætlað að veita einstaklingum og 

lögaðilum í atvinnurekstri tækifæri til þess að koma vanskilum á opinberum gjöldum í skil vegna 

þeirra erfiðu aðstæðna sem sköpuðust í íslensku atvinnulífi.  

 

Lögin um greiðsluuppgjör gerðu ráð fyrir tvískiptu ferli:  

Í fyrsta lagi var veittur greiðslufrestur til 1. júlí 2011 á þeim gjöldum sem undir greiðsluuppgjör 

féllu samkvæmt lögum nr. 24/2010. Þau gjöld voru: Þing- og sveitarsjóðsgjöld, 

virðisaukaskattur, staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald sem gjaldféllu fyrir 1. janúar 

2010. Dráttarvextir lögðust ekki á þær kröfur sem féllu undir greiðsluuppgjör á fresttímabili þ.e. 

frá 1. janúar 2010 til og með 30. júní 2011. Á freststímabili var innheimtuaðgerðum ekki beint 

að umsækjendum og yfirstandandi innheimtuaðgerðum var frestað eða þær afturkallaðar eftir 

atvikum. Til að fá umsókn um greiðslufrest samþykkta þurftu umsækjendur að vera með öll 

önnur gjöld, en þau sem féllu undir greiðsluuppgjörið, í skilum ásamt því að greiða öll áfallandi 

gjöld á fresttímabilinu á gjalddaga.  

Í öðru lagi var gjöldunum sem féllu undir greiðsluuppgjör skuldbreytt með útgáfu skuldabréfs 

sem var fært sem greiðsla í Tekjubókhaldskerfi ríkisins. Með færslunni breyttist skattkrafan í 

almenna kröfu sem innheimt verður samkvæmt ákvæðum skuldabréfsins. Fjársýsla ríkisins sér 

um innheimtu skuldabréfanna.  
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Skuldabréfið er vaxtalaust til 5 ára með fyrsta greiðsludag þann 1. júlí 2012. Þar sem skattarnir 

báru ekki vexti á greiðslufreststímabili frá 1. janúar 2010 til 1. júlí 2011 fengu umsækjendur 

mikla ívilnun á lögboðnum vanskilaviðurlögum. Ávinningur stjórnvalda var betri 

skattframkvæmd vegna leiðréttinga á skattáætlunum ásamt bættri greiðsluhegðun þar sem 

umsækjendur urðu að standa rétt að skattskilum á fresttímabilinu svo heimild til 

greiðsluuppgjörs félli ekki niður.  

Framkvæmd verkefnisins 

Tollstjóra var falið verkefnið á landsvísu til að tryggja samræmi við framkvæmd úrræðisins. Við 

gildistöku laganna 31. mars 2010 útbjó Tollstjóri rafrænt umsóknareyðublað, kynningarefni á 

vef og auglýsingu sem birtist í dagblöðum. Samþykktarferli umsókna hófst í maíbyrjun árið 

2010. Með 37. gr. laga nr. 165/2010 var úrræðið útvíkkað þannig að aðilar sem hætt höfðu 

atvinnustarfsemi gátu einnig sótt um það. Í sömu lögum var sett ákvæði sem heimilaði 

Tollstjóra að fella niður tekjuskatt að hluta hjá lögaðilum í tengslum við sértæka skuldaaðlögun. 

Ákvæðið fól jafnframt í sér að eftirstöðvar tekjuskattsins færu á skuldabréf með sama hætti og 

aðrar kröfur samkvæmt ákvæðum laga nr. 24/2010.  Lögin tóku gildi 30. desember 2010.  

Úrræðið var kynnt með auglýsingum í fjölmiðlum í maí 2010, janúar og maí 2011, auk þess sem 

hagsmunasamtökum voru sérstaklega sendar upplýsingar um úrræðið.  

Síðustu umsóknirnar voru mótteknar 30. júní 2011 og í framhaldi af því var farið að undirbúa 

gerð skuldabréfaforms og leiðbeininga um útfyllingu þess til umsækjenda. Þróaðar voru 

sérstakar vinnslur í Tekjubókhaldskerfi ríkisins  til að reikna út og framkvæma vaxtafrávik vegna 

niðurfellingar vaxta. Áður en hægt var að færa kröfurnar á skuldabréf þurfti að fara yfir það 

hvort umsækjandi uppfyllti öll skilyrði. Það er að segja hvort allar skattáætlanir hefðu verið 

leiðréttar og staðið við greiðslur áfallandi gjalda. Þá þurfti einnig að yfirfara kröfur í hverju máli 

fyrir sig með tilliti til leiðréttinga á skuldajöfnuði. Undirbúningur við gerð skuldabréfa krafðist 

mikilla samskipta við umsækjendur og Ríkisskattstjóra. Tollstjóri áætlar að hver umsókn hafi 

tekið að meðaltali 75 mínútur í afgreiðslu.  

Verkefnið var unnið í góðu samstarfi við Fjársýslu ríkisins og aðra innheimtumenn ríkissjóðs.  
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Með lagabreytingum í desember 2010 var heimilað að beita greiðsluuppgjöri samhliða 

greiðsluaðlögun skv. lögum nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga þannig að 

virðisaukaskattur og afdregin staðgreiðsla launagreiðanda félli undir greiðsluuppgjör en aðrir 

skattar undir greiðsluaðlögun.  

 

Niðurstöður 

Fjöldi umsókna um greiðsluuppgjör - Tímabilið frá gildistöku laganna til 1. júlí 2011 

Fjöldi umsókna var 721 á greiðslufreststímanum. 155 umsóknum var hafnað eða umsækjandi 

dró umsókn sína til baka af þeirri ástæðu að hann uppfyllti ekki skilyrði laganna um skuldleysi í 

öðrum gjöldum. Alls voru samþykktar 556 umsóknir um greiðsluuppgjör fyrir 1. júlí 2011. 

Umsækjendur greiddu kr. 3.152.612.650,- til þess að fá umsókn um greiðslufrest samþykkta. 

Fjórir lögaðilar sóttu um lækkun á tekjuskatti jafnframt því að sækja um greiðsluuppgjör.  

 

Fjöldi útgefinna skuldabréfa - Skuldbreyting eftir 1. júlí 2011 

Útbúin voru 463 skuldabréf fyrir 2.129.846.178 kr. Móttekin voru 430 skuldabréf samtals að 

fjárhæð 1.997.700.206,- kr.  

33 skuldabréf voru ekki móttekin sem greiðsla þar sem umsækjendur hirtu ekki um að skila 

þeim inn þrátt fyrir ítrekanir og skriflegar áskoranir um að leiða málin til lykta. 

81 aðila var synjað um útgáfu skuldabréfs þar sem þeir uppfylltu ekki skilyrði um að vera 

skuldlausir í nýjum gjöldum og/eða höfðu ekki fengið skattáætlanir leiðréttar. 18 umsóknir féllu 

niður þar sem kröfur voru uppgreiddar annaðhvort eftir skattbreytingu eða með skuldajöfnuði.  

Í níu tilvikum var úrræðinu og greiðsluaðlögun skv. lögum nr. 101/2010  beitt samhliða. Fjórum 

aðilum var synjað um skuldbreytingu þar sem þeir voru í greiðsluaðlögunarferli og skulduðu 

eingöngu kröfur sem féllu undir greiðsluaðlögun. 
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SKULDABRÉF 
 

BUNDIÐ VÍSITÖLU NEYSLUVERÐS 
ÁN VAXTA 

 
 

 
 

Undirritaður/uð  Kennitala  
 
til heimilis að  
 
viðurkennir hér með að skulda Ríkissjóði Íslands, kt. 540269-6459, Vegmúla 3, 150 Reykjavík 0,- krónur  
 

Fjárhæð í bókstöfum 

 

sem endurgreiðist á þeim gjalddögum og með þeim kjörum er greinir í bréfi þessu. 

 
1. Skuld þessi er bundin vísitölu neysluverðs með grunnvísitölu 377,6 stig. Höfuðstóll skuldarinnar breytist í hlutfalli við breytingar á vísitölunni frá 

grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli gjalddaga. Skal höfuðstóll skuldarinnar reiknaður út á hverjum 
gjalddaga áður en afborgun er reiknuð. 

 
2. Lán þetta ber að endurgreiða að fullu með 60 afborgunum á 1 mánaða fresti, í fyrsta skipti 1. júlí 2012. Hver afborgun er reiknuð þannig, að fyrst er 

höfuðstóllinn reiknaður út samkvæmt ofanskráðu, en síðan deilt í útkomuna með þeim fjölda afborgana sem þá eru eftir, að meðtalinni þeirri 
afborgun sem er í það sinn.  

 
3. Skuld þessi ber ekki almenna vexti.  

 
4. Verði ekki staðið í skilum með greiðslu afborgana á réttum gjalddögum, skal greiða hæstu lögleyfðu dráttarvexti af vanskilaskuldinni. Jafnframt er 

heimilt ef vanskil eru veruleg, með verulegum vanskilum er átt við 15 daga eða lengri vanskil, að fella alla skuldina í gjalddaga fyrirvaralaust og án 
sérstakrar uppsagnar.  

 
5. Skuldara ber að greiða á hverjum gjalddaga kostnað við innheimtu hverrar afborgunar af skuld þessari í samræmi við gjaldskrá. 

 
6. Rísi mál af skuld þessari má reka það fyrir héraðsdómi Reykjavíkur samkvæmt reglum 17. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.  Sé 

skuldin gjaldfallin má gera aðför til fullnustu skuldarinnar án undangengins dóms eða réttarsáttar hjá skuldara skv. 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 
90/1989.  Aðfararheimild þessi nær til vísitöluálags, dráttarvaxta, kostnaðar af kröfu, málskostnaðar eða innheimtukostnaðar, endurgjalds 
kostnaðar af gerðinni sjálfri og væntanlegs kostnaðar af frekari fullnustuaðgerðum skv. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989. 

 
7. Til staðfestu undirritar skuldari bréf þetta í viðurvist tveggja vitundarvotta. 

 
 
 
 

Staður og dagsetning 
 

Nafn 
 

Kennitala Undirskrift skuldara 

 
 
 
Vottar að réttri dagsetningu, undirritun 
og fjárræði skuldara: 
 
 
 
 _____________________________________________________________  
Nafn Kennitala 
 
 _____________________________________________________________  
Nafn Kennitala 
 
 
 
Undirritaður, eigandi framangreinds skuldabréfs, framsel hér með  _________________________________________________________________  
skuldabréf þetta með öllum þeim réttindum, sem þar greinir og tekst á hendur sjálfskuldarábyrgð á framangreindri skuld ásamt öllum kostnaði í 
samræmi við ákvæði bréfsins.  Gilda öll ákvæði þessa skuldabréfs einnig gagnvart mér, þ.m.t. ákvæði um aðför án dóms eða réttarsáttar, skv. 7. tl. 
1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989. 
 
  ___________________________________________________________  
 Staður og dagsetning 
 
  ___________________________________________________________  
 Undirskrift Kennitala 

NR.: _______________  
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Lög um greiðsluuppgjör 

Lög um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í 
atvinnurekstri  

2010 nr. 24 30. mars 
 

 
1. gr. Umsókn um greiðsluuppgjör.  
[Lögaðilar og einstaklingar sem eru og hafa verið í atvinnurekstri og eru í vanskilum 

með virðisaukaskatt, staðgreiðslu opinberra gjalda, tryggingagjald og þing- og 
sveitarsjóðsgjöld sem hafa gjaldfallið fyrir 1. janúar 2010 geta sótt um frest til 
greiðsluuppgjörs á þeim vanskilum til 1. júlí 2011.]1) 

[Einstaklingar sem sótt hafa um greiðsluaðlögun samkvæmt lögum nr. 101/2010, um 
greiðsluaðlögun einstaklinga, geta sótt um greiðsluuppgjör samkvæmt lögum þessum 
vegna vangoldins virðisaukaskatts og afdreginnar staðgreiðslu opinberra gjalda. Hafni 
umboðsmaður skuldara umsókn einstaklings um greiðsluaðlögun skal umsókn samkvæmt 
þessari málsgrein afgreidd í samræmi við 1. mgr.]1) 

Umsókn skal beint til tollstjóra óháð lögheimili umsækjanda. Tollstjóra er heimilt að 
samþykkja umsókn að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sbr. 2. gr. 
   1)L. 165/2010, 37. gr.   

2. gr. Skilyrði greiðsluuppgjörs. 
Skilyrði fyrir fresti til greiðsluuppgjörs skv. 1. gr. eru eftirfarandi:  

   1. Umsækjandi skal vera í skilum með aðra skatta og gjöld en þau sem tilgreind eru í 1. 
mgr. 1. gr. þegar umsókn er lögð fram.  
   2. Umsækjandi skal vera í skilum með alla skatta og gjöld sem gjaldfalla frá 1. janúar 
2010 til og með 30. júní 2011.  
   3. Umsækjandi skal lýsa því yfir að hann muni skila inn skilagreinum og framtölum til 
að tryggja rétta álagningu gjalda.  
   4. Umsækjandi skal við umsókn um greiðsluuppgjör skv. 1. gr. viðurkenna 
greiðsluskyldu vegna þeirra krafna sem frests njóta.  

3. gr. Réttaráhrif greiðsluuppgjörs.  
Dráttarvextir eru ekki lagðir á kröfur sem njóta frests til greiðsluuppgjörs á tímabilinu 

1. janúar 2010 til og með 30. júní 2011. Innheimtumaður ríkissjóðs skal skuldajafna 
inneignum sem myndast vegna krafna, sem hefur verið frestað skv. 1. gr., upp í þær 
kröfur. 

Séu fullnustugerðir hafnar vegna krafna sem njóta frests til greiðsluuppgjörs skv. 1. gr. 
skal innheimtumaður ríkissjóðs fresta þeim eða afturkalla þær eftir atvikum. 

4. gr. Ógilding greiðsluuppgjörs.  
Standi aðili sem nýtur frests til greiðsluuppgjörs skv. 1. gr. ekki í skilum með greiðslu 

skatta og opinberra gjalda sem falla í gjalddaga eftir 1. janúar 2010 fellur frestur til 
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greiðsluuppgjörs niður og dráttarvextir reiknast á vanskil eins og frestur til 
greiðsluuppgjörs hefði ekki verið veittur.  

Verði bú aðila sem nýtur frests til greiðsluuppgjörs skv. 1. gr. tekið til gjaldþrotaskipta 
á tímabili frestsins fellur heimild til greiðsluuppgjörs niður og dráttarvextir leggjast á 
vanskil eins og heimild hefði ekki verið veitt.  

5. gr. Umsókn um skuldbreytingu.  
Hafi umsækjandi um greiðsluuppgjör haldið skilyrði 2. gr. fram til 1. júlí 2011 er 

tollstjóra heimilt að samþykkja útgáfu skuldabréfs til greiðslu þeirra skatta og gjalda sem 
voru í fresti til greiðsluuppgjörs skv. 1. gr.  

Skuldabréfið skal vera til fimm ára með jöfnum mánaðarlegum afborgunum og með 
fyrstu greiðslu [1. júlí 2012].1) Skuldabréfið skal vera verðtryggt miðað við vísitölu 
neysluverðs 1. júlí 2011, en án vaxta.  

Hafi umsækjandi greiðsluuppgjörs ekki fengið álagningar byggðar á áætlunum 
leiðréttar fyrir 1. júlí 2011 er ekki heimilt að samþykkja útgáfu skuldabréfs skv. 1. mgr. 
og dráttarvextir leggjast á vanskil eins og heimild til greiðsluuppgjörs hefði ekki verið 
veitt. 
   1)L. 165/2010, 38. gr.   

[6. gr. Sérstök niðurfelling á tekjuskatti lögaðila sem gjaldfallið hefur fyrir 1. janúar 
2010. 

Hafi umsækjandi skv. 1. gr. fengið sértæka skuldaaðlögun samkvæmt lögum nr. 
107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og 
gjaldeyrishrunsins, er tollstjóra heimilt að fallast á beiðni um niðurfellingu tekjuskatts að 
hluta, enda telji tollstjóri hagsmunum ríkissjóðs betur borgið með slíkri niðurfellingu. 
Umsækjanda ber að leggja fram þau gögn sem hin sértæka skuldaaðlögun byggist á ásamt 
öðrum þeim gögnum sem tollstjóri fer fram á. 

Hafi umsækjandi skv. 1. gr. ekki fengið sértæka skuldaaðlögun samkvæmt lögum nr. 
107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og 
gjaldeyrishrunsins, er tollstjóra heimilt að fallast á beiðni um niðurfellingu tekjuskatts að 
hluta, enda telji tollstjóri hagsmunum ríkissjóðs betur borgið með slíkri niðurfellingu. 
Umsækjanda ber að leggja fram þau gögn sem tollstjóri fer fram á. 

Fallist tollstjóri á niðurfellingu tekjuskatts skv. 1. og 2. mgr. kemur slík niðurfelling til 
framkvæmdar þegar umsækjandi hefur uppfyllt öll önnur skilyrði laga þessara. Tollstjóri 
gefur út skuldabréf vegna þess hluta tekjuskatts sem ekki er felldur niður í samræmi við 
ákvæði 5. gr. Niðurfelling tekjuskatts kemur þó aldrei til greina ef skattkrafa er tilkomin 
vegna endurákvörðunar skattyfirvalda á tekjuskatti vegna skattsvika.]1) 
   1)L. 165/2010, 39. gr.   

[7. gr.]1) Lög þessi öðlast þegar gildi og falla úr gildi 31. desember 2011. 
   1)L. 165/2010, 39. gr. 
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Upplýsingar á vef Tollstjóra www.tolllur.is 

Greiðsluuppgjör samkvæmt lögum nr. 24/2010 

    

Upplýsingar fyrir þá aðila sem fengu frest til greiðsluuppgjörs skv. 2. gr. laga um 
greiðsluuppgjör 
Samkvæmt 5. gr. laga nr. 24/2010, um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og 
einstaklinga í atvinnurekstri skulu eldri vanskil sem falla undir greiðsluuppgjör greidd með 
útgáfu skuldabréfs. Tollstjóri mun útbúa skuldabréf fyrir þá sem fengu samþykktan frest til 
greiðsluuppgjörs. 

• Umsækjendur munu fá skuldabréfið sent með ábyrgðarbréfi. 
• Óski umsækjendur eftir því að sækja skuldabréfið til Tollstjóra eru þeir beðnir um að 

senda beiðni um það með tölvupósti á netfangið vanskil[hjá]tollur.is. 
• Umsækjendur bera ábyrgð á því að láta stimpla skuldabréfið í samræmi við ákvæði laga 

nr. 36/1978 um stimpilgjald. Sýslumaður stimplar skuldabréf. 
• Umsækjendur skulu eftir stimplun og undirritun skuldabréfsins skila því til Tollstjóra. 

Þar sem tæplega 500 aðilar eru með virk greiðsluuppgjörsmál má gera ráð fyrir því að það taki 
nokkurn tíma að útbúa öll skuldabréfin. Stefnt er að því að öll skuldabréf verði tilbúin fyrir 
september. 

Um skuldabréfið 

• Skuldabréfið er til 5 ára með jöfnum mánaðarlegum afborgunum 
• Fyrsta greiðsla er þann 1. júlí 2012. 
• Skuldabréfið er verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs þann 1. júlí 2011 
• Skuldabréfið ber ekki vexti. 

Tollstjóri tekur ekki lengur á móti umsóknum um greiðsluuppgjör skv. lögum nr. 24/2010. 

 

Heimilt er að sækja um greiðsluuppgjör á gjaldföllnum virðisaukaskatti (VA), staðgreiðslu 
tryggingagjalds (SJ, TG), staðgreiðslu opinberra gjalda (SK, KV, LV) og þing- og 
sveitarsjóðsgjöldum (AB) sem gjaldfallið hafa fyrir 1. janúar 2010. 

Í greiðsluuppgjöri felst að gjaldandi fær frest á greiðslu þeirra gjalda sem falla undir 
greiðsluuppgjör til 1. júlí 2011. Gjöld þau sem falla undir greiðsluuppgjör bera ekki dráttarvexti 
á freststímabilinu 1. janúar 2010 til 30. júní 2011. Að uppfylltum lagaskilyrðum getur gjaldandi 
fengið skuldbreytingu á vanskilum þeirra gjalda sem undir greiðsluuppgjör falla þann 1. júlí 
2011. Í skuldbreytingu felst að gjaldandi fær að gefa út skuldabréf til að greiða upp vanskil þau 
sem féllu undir greiðsluuppgjörið. Skuldabréfið er til 5 ára með mánaðarlegum afborgunum og 
verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs en án vaxta.  

Skilyrði fyrir veitingu heimildar til greiðsluuppgjörs  
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Umsækjandi skal vera í skilum með aðra skatta og gjöld en þau sem falla undir greiðsluuppgjör, 
þegar umsókn er lögð fram. 

Umsækjandi skal vera í skilum með alla skatta og gjöld sem gjaldfalla frá 1. janúar 2010 til og 
með 30. júní 2011. 

Umsækjandi skal lýsa því yfir að hann muni skila inn skilagreinum og framtölum til að tryggja 
rétta álagningu gjalda. 

Umsækjandi skal við umsókn um greiðsluuppgjör viðurkenna greiðsluskyldu vegna þeirra krafna 
sem falla undir greiðsluuppgjör. 

Umsókn til Tollstjóra verður að vera í frumriti en umsækjandi getur eftir atvikum skilað umsókn 
sinni til annarra innheimtumanna ríkissjóðs sem er heimilt að senda umsóknina til Tollstjóra með 
símbréfi eða tölvupósti.  

Réttaráhrif greiðsluuppgjörs  

Dráttarvextir eru ekki lagðir á kröfur sem njóta frests til greiðsluuppgjörs á tímabilinu 1. janúar 
2010 til og með 30. júní 2011. Innheimtumaður ríkissjóðs skal skuldajafna inneignum sem 
myndast vegna krafna sem eru í greiðsluuppgjöri upp í þær kröfur. Inneignum sem myndast 
vegna krafna sem gjaldfalla eftir 1. janúar 2010 er ekki skuldajafnað upp í kröfur í 
greiðsluuppgjöri. 

Innheimtumaður ríkissjóðs skal fresta innheimtuaðgerðum eða afturkalla þær eftir atvikum vegna 
krafna sem eru í greiðsluuppgjöri. 

Ógilding greiðsluuppgjörs, 

Greiðsluuppgjör fellur úr gildi: 

Ef umsækjandi stendur ekki í skilum með greiðslu skatta og opinberra gjalda sem gjaldfalla eftir 
1. janúar 2010 til og með 30. júní 2011. Þá reiknast dráttarvextir á þær kröfur sem voru í 
greiðsluuppgjöri eins og það hefði ekki komið til. 

Ef umsækjandi er tekinn til gjaldþrotaskipta fellur heimild til greiðsluuppgjörs niður og 
dráttarvextir leggjast á vanskil eins og heimild hefði ekki verið veitt. 

Ef umsækjandi hefur ekki fengið skattálagningar byggðar á áætlunum leiðréttar fyrir 1. júlí 2011 
fellur heimild til greiðsluuppgjörs niður og dráttarvextir leggjast á vanskil eins og heimild hefði 
ekki verið veitt. Mikilvægt er að þeir aðilar sem skattar eða gjöld hafa verið áætluð á fái 
áætlanir leiðréttar strax eða greiði þær upp. 

Umsókn um skuldbreytingu 
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Hafi umsækjandi um greiðsluuppgjör haldið skilyrði fram til 1. júlí 2011 er Tollstjóra heimilt að 
samþykkja útgáfu skuldabréfs til greiðslu þeirra skatta og gjalda sem voru í fresti til 
greiðsluuppgjörs. 

Skuldabréfið er til 5 ára með jöfnum mánaðarlegum afborgunum og með fyrstu greiðslu þann 1. 
júlí 2012. Skuldabréfið er  verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs þann 1. júlí 2011, en án 
vaxta.  

Hafi umsækjandi greiðsluuppgjörs ekki fengið álagningu byggða á áætlun Ríkisskattstjóra 
leiðrétta fyrir 1. júlí 2011 er ekki heimilt að samþykkja útgáfu skuldabréfs og dráttarvextir 
leggjast á vanskil eins og heimild til greiðsluuppgjörs hefði ekki verið veitt. 

  

Tenglar 

 
Sérstök niðurfelling á tekjuskatti lögaðila sem gjaldfallið hefur fyrir 1. janúar 2010. 
Lög nr. 24/2010 um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í 
atvinnurekstri. 
Spurningar og svör um greiðsluuppgjör 
 

Spurt og svarað um greiðsluuppgjör: 
 

•  Hvað er greiðsluuppgjör? 

•  Hvað gerist ef umsækjandi fær skattáætlanir ekki leiðréttar fyrir 1. júlí 2011? 
•  Hvaða kröfur falla undir greiðsluuppgjör? 
•  Hvaða önnur skilyrði eru fyrir því að fá greiðsluuppgjör skv. lögum nr. 24/2010 
•  Hverjir geta sótt um greiðsluuppgjör? 
 
 

Hvað er greiðsluuppgjör? 

Í einföldu máli er um að ræða tvískipt ferli. Í fyrsta lagi er veittur greiðslufrestur til 1. júlí 2011 á 
þeim gjöldum sem undir greiðsluuppgjör falla samkvæmt lögum nr. 24/2010. Dráttarvextir 
leggjast ekki á þær kröfur sem falla undir greiðsluuppgjör á fresttímabili þ.e. frá 1. janúar 2010 
til og með 30. júní 2011.  

Í öðru lagi eru gjöldin sem falla undir greiðsluuppgjör greidd með skuldabréfi með útgáfudegi 1. 
júlí 2011 (skuldbreyting). Þá breytist krafan úr skattkröfu í almenna kröfu skv. ákvæðum 
skuldabréfsins og verður innheimt sem slík. 
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Hvað gerist ef umsækjandi fær skattáætlanir ekki leiðréttar fyrir 1. júlí 2011? 

Þá fellur heimild til greiðsluuppgjörs niður og staða gjaldanda verður eins og heimildin hefði 
aldrei verið veitt, það er dráttarvextir reiknast frá 1. janúar 2010 og innheimtuaðgerðum verður 
haldið áfram. Það er á ábyrgð umsækjanda að fá áætlanir leiðréttar fyrir 1. júlí 2011, ekki er 
nægjanlegt að sýna fram á skýrsluskil fyrir fyrrgreint tímamark, heldur verður álagning að hafa 
átt sér stað. 

Hvaða kröfur falla undir greiðsluuppgjör?  

Kröfur sem gjaldfallnar voru 1. janúar 2010 vegna vanskila á eftirtöldum sköttum og gjöldum 
falla undir greiðsluuppgjör: virðisaukaskattur (VA), staðgreiðsla tryggingagjalds (SJ, TG), 
staðgreiðsla opinberra gjalda (SK, SR, KV) og þing- og sveitarsjóðsgjöld (AB). 

 

Hvaða önnur skilyrði eru fyrir því að fá greiðsluuppgjör skv. lögum nr. 24/2010 

Umsækjandi þarf að vera í skilum með öll önnur gjöld en þau sem falla undir greiðsluuppgjör. 
Ekki er heimilt að veita heimild til greiðsluuppgjörs nema einu sinni. Vanskil valda því brottfalli 
heimildarinnar. 

Hverjir geta sótt um greiðsluuppgjör? 

Úrræðið er eingöngu fyrir lögaðila og einstaklinga sem eru og hafa verið í atvinnurekstri. 
Varðandi einstaklinga skal tekið fram að undir greiðsluuppgjörið falla eingöngu kröfur sem stafa 
frá atvinnurekstri. 

Einstaklingar sem sótt hafa um greiðsluaðlögun samkvæmt lögum nr. 101/2010, um 
greiðsluaðlögun einstaklinga, geta sótt um greiðsluuppgjör samkvæmt lögum þessum vegna 
vangoldins virðisaukaskatts og afdreginnar staðgreiðslu opinberra gjalda. 

 

Sérstök niðurfelling á tekjuskatti lögaðila sem gjaldfallið hefur fyrir 1. janúar 
2010. 

Alþingi samþykkti þann 18. desember 2010 lög sem heimila Tollstjóra að fella niður að hluta til 
tekjuskatt lögaðila að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, sjá VI. kafla laga nr. 165/2010. 

Skilyrði fyrir niðurfellingu tekjuskatts eru: 

• að umsækjandi sé í skilum með önnur gjöld, en þau sem falla undir greiðsluuppgjör skv. 
1. gr. laganna, og gjaldfallið hafa fyrir 1. janúar 2010. Hér er um að ræða gjöld sem 
innheimt eru af innheimtumanni ríkissjóðs 
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• að umsækjandi standi í skilum með öll gjöld sem innheimt eru af innheimtumanni 
ríkissjóðs og gjaldfalla á tímabilinu 1. janúar 2010 til 30. júní 2011. 

Sé  þessum skilyrðum fullnægt verður fallist á niðurfellingu tekjuskatts að hluta, enda telji 
Tollstjóri hagsmunum ríkissjóðs betur borgið með niðurfellingunni. 

Heimildin er bundin við þá aðila sem enn eru í rekstri. Við mat á því hvort lögaðili er í 
atvinnurekstri er haft til viðmiðunar að hann sé með virkt virðisaukaskattsnúmer, nema hann sé 
undanþeginn skilum á virðisaukaskatti, og sé skráður á launagreiðendaskrá ríkisskattstjóra 1. júlí 
2011. 

Niðurfelling tekjuskatts kemur þó aldrei til greina ef skattkrafa er tilkomin vegna 
endurákvörðunar skattyfirvalda á tekjuskatti vegna skattsvika. 

Nauðsynlegt er að umsækjandi skili inn skilagreinum og framtölum til að tryggja að rétt álagning 
liggi fyrir þann 1. júlí 2011, í þeim tilvikum sem álagningin byggir á áætlun skattstjóra. 

Sjá nánar umfjöllun um skilyrði og réttaráhrif greiðsluuppgjörs. 

  

Gögn sem umsækjanda ber að leggja fram með umsókn: 

• Greinargerð um hvernig niðurfelling tekjuskatts að hluta leiðir til þess að hagsmunum 
ríkissjóðs sé betur borgið. Sýna verður fram á að niðurfelling leiði til betri greiðslugetu á 
skuldbréfi því sem gefið verður út í samræmi við lög um greiðsluuppgjör, og sköttum 
sem síðar verða lagðir á. 

• Ársreikningar og framtöl síðustu þriggja ára. 
• Rekstraráætlun næstu tveggja ára (2011 og 2012). 
• Upplýsingar um sjóðsstreymi og lykilforsendur. 
• Gögn sem sértæk skuldaaðlögun skv. lögum 107/2009 byggist á, ef við á. 

  

Framkvæmd niðurfellingar  

Fallist Tollstjóri á niðurfellingu tekjuskatts að hluta, kemur slík niðurfelling til framkvæmdar 
þegar umsækjandi hefur uppfyllt öll önnur skilyrði laga um greiðsluuppgjör. Tollstjóri gefur út 
skuldabréf vegna þess hluta tekjuskatts sem ekki er felldur niður í samræmi við ákvæði laga um 
greiðsluuppgjör. 

Sjá nánar umfjöllun um útgáfu skuldabréfs. 
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Fréttir: 

6. apríl 2010 
 
Lög um greiðsluuppgjör 

Alþingi hefur samþykkt lög um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í 
atvinnurekstri. 

Samkvæmt lögunum er heimilt að sækja um greiðsluuppgjör á gjaldföllnum virðisaukaskatti 
(VA), staðgreiðslu tryggingagjalds (SJ, TG), staðgreiðslu opinberra gjalda (SK, KV, LV) og 
þing- og sveitarsjóðsgjöldum (AB) sem gjaldfallið hafa fyrir 1. janúar 2010. 

Í greiðsluuppgjöri felst að gjaldandi fær frest á greiðslu þeirra gjalda sem falla undir 
greiðsluuppgjör til 1. júlí 2011. Gjöld þau sem falla undir greiðsluuppgjör bera ekki dráttarvexti 
á freststímabilinu 1. janúar 2010 til 30. júní 2011. Að uppfylltum lagaskilyrðum getur gjaldandi 
fengið skuldbreytingu á vanskilum þeirra gjalda sem undir greiðsluuppgjör falla þann 1. júlí 
2011. Í skuldbreytingu felst að gjaldandi fær að gefa út skuldabréf til að greiða upp vanskil þau 
sem féllu undir greiðsluuppgjörið. Skuldabréfið er til 5 ára með mánaðarlegum afborgunum og 
verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs en án vaxta.  

Nánari upplýsingar um greiðsluuppgjör samkvæmt lögum númer 24/2010 

Lög um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri 

 

1. júlí 2011 
 

Tollstjóri tekur ekki lengur á móti umsóknum um greiðsluuppgjör 
skv. lögum nr. 24/2010 

Upplýsingar fyrir þá aðila sem fengu frest til greiðsluuppgjörs skv. 2. gr. laga um 
greiðsluuppgjör 

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 24/2010, um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og 
einstaklinga í atvinnurekstri skulu eldri vanskil sem falla undir greiðsluuppgjör greidd með 
útgáfu skuldabréfs. Tollstjóri mun útbúa skuldabréf fyrir þá sem fengu samþykktan frest til 
greiðsluuppgjörs. 

• Umsækjendur munu fá skuldabréfið sent með ábyrgðarbréfi. 
• Óski umsækjendur eftir því að sækja skuldabréfið til Tollstjóra eru þeir beðnir um að 

senda beiðni um það með tölvupósti á netfangið vanskil[hjá]tollur.is 
• Umsækjendur bera ábyrgð á því að láta stimpla skuldabréfið í samræmi við ákvæði laga 

nr. 36/1978 um stimpilgjald. Sýslumaður stimplar skuldabréf. 
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• Umsækjendur skulu eftir stimplun og undirritun skuldabréfsins skila því til Tollstjóra.   

Þar sem tæplega 500 aðilar eru með virk greiðsluuppgjörsmál má gera ráð fyrir því að það taki 
nokkurn tíma að útbúa öll skuldabréfin. Stefnt er að því að öll skuldabréf verði tilbúin fyrir 
september. 

Um skuldabréfið 

• Skuldabréfið er til 5 ára með jöfnum mánaðarlegum afborgunum 
• Fyrsta greiðsla er þann 1. júlí 2012. 
• Skuldabréfið er verðtryggt miðað við vísitölu neysluverðs þann 1. júlí 2011 
• Skuldabréfið ber ekki vexti. 

 


