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Útdráttur 

Undanfarin misseri hefur umræða um svarta hagkerfið aukist á Íslandi sem og vangaveltur 

um stærð þess og áhrif á opinbera hagkerfið. Með stækkun markaða hafa skapast fleiri leiðir 

til skattsvika og eru þar af leiðandi líkur á á því að skattsvikum hafi fjölgað. Skoðaðar voru 

orsakir þess að einstaklingar og fyrirtæki velji að starfa í svarta hagkerfinu og hvort að 

orsakirnar séu þær sömu og í öðrum þróuðum löndum. Einnig voru skoðuð áhrif svarta 

hagkerfisins á það opinbera og athugað var hvort þau væru með öllu neikvæð. Að lokum var 

minnst á leiðir til að draga úr svartri efnahagsstarfsemi.  

 Lengi vel hefur skattbyrði verið talin helsta orsök svarta hagkerfisins, en hér á landi 

skiptir skattalegt siðferði meira máli. Með því er átt við það hvort að almenningur skynji 

skattkerfið sem sanngjarnt kerfi eður ei. Aðrar mikilvægar orsakir eru yfirvofandi refsing og 

atvinnuleysi. Rannsóknir hafa sýnt að meirihluti þeirra tekna sem er aflað í svarta hagkerfinu, 

er eytt í því opinbera. Þrátt fyrir þessi jákvæðu áhrif, þá eru þau þurrkuð út af þeim neikvæðu 

sem lýsa sér í verulegu tekjutapi ríkisins. Til að draga úr skattsvikum er nauðsynlegt að herða 

eftirlit með því að auka skattrannsóknir og hafa eftirlit með fyrirtækjum til að koma í veg 

fyrir að starfsfólk ,,vinni svart“ og skjóti tekjum undan skatti. Aukið upplýsingaflæði á milli 

landa og á milli fyrirtækja og skattyfirvalda er einnig mikilvæg forsenda þess að hægt sé að 

koma upp um skattsvik. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BA námi við Hagfræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin vegur 

12 einingar (ECTS) og var unnin undir leiðsögn Daða Más Kristóferssonar dósents við 

Hagfræðideild Háskóla Íslands og kann ég honum bestu þakkir fyrir. 
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1. Inngangur 

Athuganir á svörtum hagkerfum (e. hidden economy, shadow economy) jukust verulega á 

heimsvísu á níunda áratug síðustu aldar. Fram að þeim tíma höfðu rannsóknir beinst að því 

hvernig mætti draga úr glæpsamlegu athæfi og þar á meðal skattsvikum. En upp úr 1980 urðu 

breytingar þar á og rannsóknir á mikilvægum atriðum líkt og orsökum og afleiðingum svarta 

hagkerfisins á opinbera hagkerfið, tóku að birtast. Þetta fyrirbæri hefur þannig verið á vörum 

stjórnmálamanna í nokkra áratugi, einna helst í sambandi við þróunarlöndin þar sem 

hagvöxtur á erfitt um vik og lífskjör fólks eru bág. 

Hér á landi er fólki kunnugt um orðatiltækið ,,að vinna svart“ sem vísar í það athæfi að 

vinna einstaklings sé ekki skráð og þar af leiðandi ekki gefin upp til skatts. Með 

alþjóðasamfélaginu og breyttum lifnaðarháttum hefur samfélag okkar breyst og eru tækifærin 

til þess að komast hjá skattlagningu ekki þau sömu og áður. Með inngöngu í Evrópska 

efnahagssambandið (EES) árið 1994 voru fjármagnsviðskipti gefin frjáls á milli þeirra ríkja 

sem tilheyrðu ESB
1
 eða EFTA

2
 og hefur það frelsi gefið einstaklingum og fyrirtækjum nýjan 

vettvang til svartrar eða duldrar efnahagsstarfsemi. Kreppan á Íslandi sem skall á í kjölfar 

bankahrunsins 2008 hefur einnig breytt efnahagslega landslaginu töluvert. 

Í ljósi breyttra aðstæðna hér á landi hefur umræðan um hvernig draga megi úr svartri 

efnahagsstarfsemi, aukist talsvert. En hver eru áhrif svarta efnahagskerfisins á hið opinbera 

hagkerfi? Eru þau með öllu slæm? Er hugsanlega hægt að finna á því jákvæðar hliðar? Ef 

markmið ríkisstjórnarinnar er að draga úr svartri efnahagsstarfsemi þá er mikilvægt að skoða 

hvað það er sem orsakar dulda efnahagsstarfssemi og hvernig megi vinna gegn henni. 

Rannsóknir hafa verið gerðar af OECD
3
, Evrópusambandinu og ýmsum fræðimönnum. En til 

þess að taka á rót vandans er rétt að athuga hvort orsakirnar í íslensku samfélagi séu þær sömu 

og í öðrum þróuðum löndum. Í þessu samhengi er einnig rétt að skoða hvernig hægt er að 

mæla starfsemi í svarta efnahagskerfinu og hvernig megi vinna gegn henni. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Evrópusambandið. 

2
 Fríverslunarsamtök Evrópu. 

3
 Efnahags- og framfarastofnun. 



6 

2. Almennt um svarta efnahagskerfið 

Áður en lengra er haldið er athyglivert að skoða almennar skilgreiningar á svarta hagkerfinu, 

þær tegundir athæfa sem eiga sér stað og hvers vegna það er mikilvægt fyrir yfirvöld í hverju 

ríki að meta umfang þess. 

 

2.1 Fræðilegar skilgreiningar 

Einstaklingar og stofnanir skilgreina svarta hagkerfið á mismunandi vegu. Sú skilgreining 

sem verður fyrir valinu hverju sinni endurspeglar gjarnan þau atriði sem viðkomandi vill að 

komi fram. Til að mynda hafa yfirvöld mestan áhuga á að afhjúpa launa- og sölutekjur sem 

hefur verið skotið undan skatti, á meðan tölfræðingar og hagfræðingar hafa meiri áhuga á 

þeirri starfsemi sem fer fram í svarta hagkerfinu, þróun hennar, orsökum og mæliaðferðum 

(Smith, 1994). Ein af mest notuðu skilgreiningunum er eftirfarandi: Öll sú efnahagslega 

starfsemi sem á þátt í VLF
4
 en er óskráð eins og er (Schneider og Enste, 2000). Hér er átt við 

löglegar sem og ólöglegar athafnir og má sjá nánari skilgreiningu í töflu 2.1. Einnig ber að 

athuga að reiðufé er ekki eini gjaldmiðillinn í svarta hagkerfinu því að viðskipti geta jafnframt 

átt sér stað með vöruskiptum. 

 

Tafla 2.1: Skilgreiningar á svartri efnahagsstarfsemi 

 
 Viðskipti með peninga Viðskipti án peninga 

 

Ólögleg 

athæfi 

 

Viðskipti með stolnar vörur, eiturlyfjasala og 

–framleiðsla, vændi, fjárhættuspil, smygl og 

fjársvik. 

 

Vöruksipti með eiturlyf, stolnar vörur, etc. 

Framleiðsla á eiturlyfjum til eigin nota. 

Þjófnaður á vöru til eigin nota. 

 

 

 

 

Lögleg 

athæfi 

 

Skattsvik: 

Tekjur af sjálfstæðri vinnu sem ekki eru taldar 

fram, tekjur og laun af löglegum vörum og 

þjónstu sem ekki eru taldar fram.  

 

Tekjum forðað frá skatti:  

Afsláttur til starfsmanna, fríðindi. 

 

 

Skattsvik: 

Vöruskipti á löglegum vörum og 

þjónustu. 

 

Tekjum forðað frá skatti:  

Hjálp frá nágrönnum og öll vinna sem við 

vinnum sjálf. 

 

*Gögn fengin frá Schneider og Enste, 2000. 

 

Frá fræðilegu sjónarmiði ætti mat á svarta hagkerfinu að taka til allrar starfsemi sem fer 

fram innan þess, hvort sem hún er lögleg eður ei. Í þessu riti verður hins vegar einungis tekið 

tillit til þeirrar starfsemi sem löglega á heima í þjóðhagsreikningum og myndi færa ríkinu 

                                                 
4
 Verg landsframleiðsla 
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auknar tekjur í formi virðisaukaskatts, launatekna eða greiðslna til almannatryggingakerfisins 

ef starfsemin væri færð úr svarta hagkerfinu yfir í það opinbera. Þar sem ólögleg starfsemi 

verður seint færð yfir í opinbera hagkerfið, þá er hún ekki tekin með.  

 

2.2 Tegundir svartrar efnahagsstarfsemi á Íslandi 

Þegar rætt er um svarta hagkerfið á Íslandi eru það skattsvik og svört vinna sem er fólki 

efst í huga. Umræðan hér á landi hefur verið takmörkuð undanfarin ár, en í ljósi töluverðrar 

hækkunar á atvinnuleysi og á útgjöldum ríksins hefur athygli beinst að því að uppræta svarta 

efnahagsstarfsemi til að auka tekjur ríkissjóðs. Samkvæmt síðustu úttekt á skattsvikum sem 

lögð var fyrir Alþingi í desember 2004 þá voru skattsvik á Íslandi greind í þrennt: 

i. Svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur.  

ii. Bókhalds- og framtalssvik. 

iii. Skattsvik í gegnum erlend samskipti 

 

Fyrsti þátturinn, svört atvinnustarfsemi og aðrar framtaldar tekjur, er sá sem hvað mesta 

athygli hefur fengið í rannsóknum um svört hagkerfi (Johnson, 1998b). Þetta hugtak er vítt 

því svört vinna getur verið allt frá einstaka barnapössun til byggingu húsnæðis. Eftir 

bankahrunið 2008 hefur verið rætt talsvert um lán sem bankar veittu til hluthafa og stjórnenda 

sem síðan voru látin falla niður. Slík eftirgjöf skulda er ekki skattlögð og má því líta á þess 

konar lánveitingar sem hluta af duldum launagreiðslum og tilheyra þannig fyrsta flokknum. 

Launagreiðslur í formi bónusa eða kaupréttar tilheyra einnig þessum flokki. Hér má einnig 

nefna þá einstaklinga sem gefa vísvitandi upp ranga hjúskaparstöðu til að fá hærri barnabætur 

og til að njóta þeirrar þjónustu sem einstæðum foreldrum er boðið uppá. 

Bókhalds- og framtalssvik taka til allra rangfærslna á bókhaldi líkt og þegar kostnaður er 

oftalinn. Algengasta formið er að einkaneysla líkt og ferðalög, bílakostnaður og eyðsla á 

veitingastað eru færð sem gjöld fyrirtækis í bókhaldi. Þar sem að stofnun hlutafélags eins 

manns
5
 varð leyfilegt með aðild Íslands að EES 1994, þá má gera ráð fyrir að þessi hluti hafi 

aukist eftir það.  

Til skattsvika í gegnum erlend samskipti teljast allar þær tekjur og eignir erlendis sem 

ekki eru taldar fram. Þessi þáttur hefur einnig aukist með aðild að EES því að með henni voru 

fjármagnsviðskipti við útlönd gefin frjáls. Fyrst og fremst hefur þessi reglugerð stuðlað að 

hagvexti með stærri frjálsum markaði innan sambandsins, en í nýútkominni skýrslu 

                                                 
5
 Sjá lög um einkahlutafélög nr.138/1994. 
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Rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið 2008, virðist sem frelsið hafi verið misnotað all 

verulega og sveigt hafi verið framhjá lögum og reglum
6
. 

 

2.3 Rannsóknir á svarta hagkerfinu á Íslandi 

Alþingi hefur fjórum sinnum sett saman nefnd sem hefur haft það hlutverk að meta svarta 

efnahagsstarfsemi á Íslandi. Skattsvikanefndir unnu á tímabilunum 1984 - 1986, 1992 - 1993 

og 2004 - 2005. Þessar nefndir gerðu úttektir á því í hvaða atvinnugreinum væri helst að finna 

skattsvik og hversu mikill hluti VLF væri talinn falla undir svarta starfsemi. Veturinn 1999 - 

2000 setti Alþingi saman virðisaukaskattsnefnd sem var gert að kanna hvort að upptaka 

virðiskaukaskatts hefði verið í samræmi við væntingar og hvað mætti betrumbæta í 

löggjöfinni til að gera innheimtu hans auðveldari. Skattsvikanefndirnar þrjár söfnuðu að sér 

gögnum og framkvæmdu skoðanakannanir sem veita innsýn í umfang svarta hagkerfisins á 

Íslandi. Aðrar viðamiklar rannsóknir á efninu hafa ekki verið gerðar hér á landi. 

 

Skattsvikanefndin 1984 - 1986 

Þessi nefnd var skipuð af Alberti Guðmundssyni þáverandi fjármálaráðherra í nóvember 

1984. Hópurinn skilaði inn skýrslu sem var lögð fyrir þingið árið 1986. Hlutverk nefndarinnar 

var að finna út hvaða atvinnugreinar væri helst að finna í svarta hagkerfinu og hversu stór 

hluti VLF mætti rekja til svartrar efnahagsstarfsemi. Einnig var nefndinni gert að bera 

niðurstöðurnar saman við önnur lönd og koma með tillögur að því hvernig mætti bæta 

löggjöfina til að verjast skattsvikum. 

 

Skattsvikanefndin 1992 - 1993 

Önnur skattsvikanefnd var skipuð árið 1992 af Friðriki Sóphussyni þáverandi fjármála-

ráðherra og skilaði nefndin inn skýrslu til Alþingis ári síðar. Nefndinni var gert að athuga þær 

breytingar sem höfðu orðið á svartri starfsemi frá því að skattskvikanefndin 1986 skilaði inn 

skýrslu, hvort að breytingar á löggjöf hefðu haft einhver áhrif og hvernig mætti bæta 

skattalögin enn frekar. 

 

Virðisaukaskattsnefndin 1999 - 2000 

Eins og nefnt var hér að ofan þá var virðisaukaskattsnefndinni gert að skoða hvort að 

upptaka virðisaukaskatts hefði staðið undir væntingum. Einnig var farið í hver þróun hans 

                                                 
6
 Sjá skýrslu starfshóps forsætisráðuneytisins:. 



9 

hefði verið á heildarveltu þjóðarbúskapsins og hver þróun innskatts hefði verið. Nefndin 

fjallaði síðan um hvort breyta ætti skattframkvæmd svo hún gæti orðið markvissari. 

 

Skattsvikanefndin 2004-2005 

Síðsta skattsvikanefndin var skipuð af Geir H. Haarde þáverandi fjármálaráðherra, í júlí 

2002. Niðurstöður hópsins voru lagðar fyrir Alþingi í desember 2004. Nefndinni var falið að 

skoða enn fremur þróun svartar efnahagsstarfsemi, hvert tekjutap ríksins vegna hennar væri, 

bera niðurstöður saman við önnur lönd og setja fram tillögur um úrbætur. Gallup lagði 13 

spurningar fyrir þátttakendur og í viðauka má sjá niðurstöður þeirra. 

 

Svarti markaðurinn á Íslandi hefur lítið verið rannsakaður miðað við önnur lönd í Evrópu. 

Þar sem mat á umfangi krefst umtalsverðrar gagnaöflunar og reikninga þá eru gögn frá öðrum 

löndum gjarnan notuð til stuðnings við mat á svartri efnahagsstarfsemi. Í rannsókn á vegum 

OECD fékkst fyrir 21 land innan samtakanna, að svarta efnahagskerfið hefði numið að 

meðaltali 13,2% af VLF hvers lands fyrir tímabilið 1990 - 1991 (OECD, 2009). Fyrir árin 

1999 - 2000 var hlutfallið komið upp í 16,8% af VLF sem gerir 3,6% hækkun á níu árum. Í 

ofangreindum rannsóknum á Íslandi, var stærð svarta hagkerfisins hér á landi talin nema 6% 

af VLF árið 1985, 4,35% árið 1992 og á bilinu 5,0 - 6,8% af VLF árið 2003. Þessar tölur voru 

að miklu leyti byggðar á niðurstöðum Svía og Dana. Því bæði sem hlutfalli af VLF og þróun 

þess er afar líkt með því íslenska. Þegar alþjóðlegar rannsóknir eru skoðaðar til samanburðar, 

líkt og rannsókn OECD, má sjá að mat hér á landi er töluvert lægra og vekur upp þá spurningu 

hvort að svarta efnahagskerfið á Íslandi sé vanmetið. 
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3. Orsakir 

Þegar einstaklingur ákveður hvort og hversu mikið hann ætlar að starfa á svörtum markaði þá 

þarf viðkomandi að bera saman kostnað og ávinning hvers kerfis fyrir sig. Á kostnaðarhlið 

opinbera kerfisins höfum við skattbyrði og reglugerðir ríksins. Eftir því sem byrði þessara 

þátta eykst, því meiri verður hvötin fyrir einstaklinga að vinna svart. Á kostnaðarhlið svarta 

hagkerfisins liggur sú yfirvofandi hætta að upp komist um athæfið og að viðkomandi verði 

sektaður (Frey og Weck, 1983). Því meiri sem hættan er, því ólíklegra er að einstaklingur 

vinni svart. 

Til að hægt sé að hafa áhrif á umfang starfsemi svarta hagkerfisins, er nauðsynlegt að 

athuga hvaða öfl eru þar að baki. Almennt eru helstu orsakir duldrar efnahagsstarfssemi taldar 

vera; skattbyrði, reglugerðaumhverfi, skattalegt siðferði og velferðarkerfi (Schneider og 

Enste, 2000). Hins vegar er harla ólíklegt að þessir þættir eigi allir jafn vel við á milli landa og 

er því nauðsynlegt að rannsaka hvaða þættir það eru sem að yfirvöld á Íslandi eiga að einblína 

á. 

 

3.1 Skattbyrði 

Í flestum ef ekki öllum rannsóknum á duldri efnahagsstarfsemi, spilar skattbyrði 

aðalhlutverk sem orsakavaldur. Hægt er að greina skatta í beina og óbeina skatta. Með beinum 

sköttum er átt við þá skatta sem greiddir eru beint til ríkisins líkt og tekjuskattur eða 

erfðaskattur. Óbeinn skattur er allur sá skattur sem innheimtur er af þriðja aðila líkt og 

virðisaukaskattur. Þá greiða neytendur heildarverð vöru til seljanda, sem síðan greiðir 

virðisaukaskatt vörunnar til ríkisins. Í þessu samhengi skiptir máli að neytendur séu 

meðvitaðir og biðji um kvittun þegar þeir versla, því annars gæti seljandi vörunnar sleppt því 

að gefa kaupin upp til skatts og haldið virðisaukaskattinum fyrir sig. 

 

Skattar hafa áhrif á val einstaklinga milli vinnu og tómstunda. Því hærra sem 

skatthlutfallið er af launum einstaklings, því minna fær hann útborgað eftir skatta fyrir hverja 

unna klukkustund. Eftir því sem mismunurinn verður minni á milli þess sem einstaklingur 

borgar í skatt og því sem hann fær útborgað eftir skatta, því minni verður hvatinn til að vinna 

á opinbera markaðinum (Schneider og Enste, 2000). Þannig gæti starfsmaður ákveðið að 

vinna minna til að eyða tíma sínum frekar í tómstundir eða til að vinna í svarta hagkerfinu að 

hluta til. En vegur skattbyrðin jafn mikið í öllum löndum? Samkvæmt rannsókn Johnson et al. 

(1998b) skiptir miklu máli hvort að efnahagur lands sé í góðu eða slæmu jafnvægi þegar 
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kemur að sköttum og svarta hagkerfinu og sambandinu þar á milli. Með góðu jafnvægi er átt 

við þau lönd sem eru með sanngjarnt og vel stjórnað skattkerfi, með hæfilega mikið af 

reglugerðum, lítið af spillingu og mútuþægni og vel birgð af almannagæðum. Í þeim löndum 

þar sem þetta á við skiptir skattbyrðin sem slík minna máli. Mikilvægara er að landinu sé vel 

stjórnað og að skattpeningum sé eytt á sanngjarnan og skilvirkan hátt. Til þessa hópst teljast 

flest OECD löndin. Með slæmu jafnvægi er átt við þau lönd þar sem skattbyrði er mikil á 

fyrirtæki, reglugerðaumhverfi er mikið, skortur er á almannagæðum líkt og góðu lagakerfi og 

spilling og mútuþægni viðgangast talsvert. Sem dæmi um lönd í slæmu jafnvægi eru fyrr-

verandi Sovétríkin og þó nokkur lönd í Suður-Ameríku. 

Þar sem Ísland er meðal þeirra landa sem teljast vera í góðu jafnvægi, þá má gera ráð fyrir 

að skattbyrði sé ekki mikilvægasta orsök duldrar efnahagsstarfsemi hér á landi. Ísland, ásamt 

hinum Norðurlöndunum, hefur það einnig umfram önnur Evrópuríki að hér búum við við gott 

velferðarkerfi sem hjálpar fólki líkt og með húsaleigubótum og barnabótum. Það má því telja 

það líklegt að íbúar Norðurlandanna sætti sig fremur en aðrir við háa skattbyrði í ljósi þeirrar 

aðstoðar sem þeir fá í staðinn frá ríkinu. 

  

Annað sem hafa þarf í huga þegar áhrif skatta eru skoðuð, er uppbygging skattkerfisins og 

hvernig breytingar á því hafa áhrif á stærð svarta hagkerfisins. Í framhaldi af útgáfu af síðustu 

skýrslu skattsvikanefndar Alþingis (Alþingi, 2004) þá sendu Samtök atvinnulífsins (hér eftir 

SA) bréf til Alþingis þar sem samtökin ályktuðu um niðurstöður nefndarinnar. Þar var því 

talið ábótavant að einföldun á skattkerfinu skyldi ekki hafa verið nefnd sem ein af 

nauðsynlegum umbótum til að draga úr skattsvikum. SA töldu að með lækkun skatthlutfalla 

og niðurfellingu undanþága frá skatti, myndi fólk upplifa skattkerfið sem sanngjarnara kerfi 

og þar af leiðandi myndi það síður skjóta undan skatti (Samtök atvinnulífsins, 2005). Þessar 

niðurstöður byggja á þeirri tilgátu að það séu jaðarskattar sem hvað mest hafi áhrif á svarta 

vinnu. Með því að lækka jaðarskatta en á sama tíma stækka skattstofninn með niðurfellingu 

undanþága sé ríkið ekki að fara á mis við tekjur heldur að auka þær með því að draga úr 

svartri atvinnustarfsemi. Schneider og Neck hafa skoðað uppbyggingu skattkerfa og áhrif þess 

á svarta hagkerfið og taka skattbreytingar í Austurríki árið 1989 sem dæmi
7
. Þá voru 

jaðarskattar lækkaðir og skattstofninn var stækkaður með því að taka út undantekningar og 

aðrar smugur í skattalögum. Hér hefði mátt gera ráð fyrir því að umfang svarta hagkerfisins 

myndi minnka þar sem jaðarskattar hafa áhrif á útborguð laun til einstaklinga, en svo var ekki. 

                                                 
7
 Sjá umfjöllun um rannsókn í Schneider og Enste, 2000. 
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Schneider og Neck útskýra niðurstöðurnar þannig að undantekningar í skattkerfinu geri fólki 

kleift að komast hjá skatti með löglegum hætti og þannig leiði flókið skattkerfi með fleiri 

undantekningum til minna framboðs vinnuafls í svarta hagkerfinu. Þeir taka þó einnig fram að 

í skattbreytingum Austurríkis hafi lögum og reglum verið aukið og að það ýti undir 

svartamarkaðsbrask. 

Rannsókn Schneider og Neck (1993) rennir stoðum undir kenningu Johnson og fleiri 

(1993) um að áhrif skatta séu mismunandi eftir því í hvernig jafnvægi efnahagurinn er. 

Samkvæmt kenningunni er skattbyrðin minna mikilvæg á Íslandi og í öðrum þróuðum löndum 

miðað við bágstaddari þjóðir. Það þýðir þó ekki að skattbyrðin sé ekki stór uppspretta svarta 

hagkerfisins, enda nefna margir einstaklingar lækkun skatta sem besta vopnið í baráttunni 

gegn svarta hagkerfinu (sjá spurningu nr. 10 í viðauka). Af þessu leiðir að áður en að ráðist er 

í skattbreytingar til að auka skatttekjur ríkisins, ber að rannsaka vel þau öfl sem ríkja á 

markaði. 

 

3.2 Reglugerðaumhverfi 

Með reglugerðaumhverfi er átt við lög og reglur sem gilda á markaði. Sem dæmi má nefna 

viðskiptahömlur, atvinnuleyfi, leyfi til rekstrar fyrirtækis, framleiðslukvóta og önnur opinber 

afskipti. Reglugerðir geta þannig haft mikil áhrif á stærð svarta hagkerfisins því að fyrirtæki 

sem fær ekki rekstrarleyfi eða útlendingur sem fær ekki atvinnuleyfi getur neyðst til að vinna 

svart. Einnig geta fyrirtæki yfirfært aukinn kostnað vinnuafls sem ríkið setur, yfir á 

starfsfólkið sjálft sem getur ýtt undir að það færi sig yfir í svarta hagkerfið (Schneider, 2008). 

Í bók sinni ,,The Mystery of Capital”, kemst Hernando de Soto (2000) að þeirri niðurstöðu að 

það sé afar flókið og kostnaðarsamt að fá leyfi til bygginga og til að stofna fyrirtæki í 

þróunarlöndunum og þar af leiðandi starfi fólk frekar í svarta hagkerfinu. Þrátt fyrir að 

einstaklingur komist hjá sköttum, þá er gjarnan einhvers konar gjald sem þarf að greiða til 

glæpaflokka í dulda hagkerfinu og með því að vera með starfsemi í svarta hagkerfinu þá er 

fyrirtæki ekki undir verndarvæng laganna né með aðgang að fjármagni lánastofnana (De Soto, 

2000). Margir einstaklingar myndu þannig frekar vilja borga skatta og njóta góðs af því sem 

opinbera hagkerfið býður upp á, en vegna margra og flókinna reglna er ómögulegt fyrir þá að 

taka þátt. 

Reglugerðir á vinnumarkaði eru einnig mikilvægar. Í mörgum Evrópulöndum er 

atvinnuleysi orsök hás kostnaðar vinnuafls sem leiðir til þess að fólk leitar yfir í svarta 

hagkerfið eftir vinnu (Schneider, 2000). Til að draga úr atvinnuleysinu hafa sum lönd brugðið 

á það ráð að draga úr löglegum fjölda vinnustunda á viku. Að baki þessari ákvörðun liggur sú 
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hugsun að ákveðið magn af vinnu sé til staðar í hverju hagkerfi og með því að lækka fjölda 

vinnustunda þurfi að ráða fleiri og þannig sé vinnunni betur dreift á milli vinnuaflsins. Þessi 

hugmynd tekur ekki með í reikninginn að ef að fólk er neytt til þess að draga úr 

vinnustundum, þá aukast líkurnar á því að fólk hörfi yfir í svarta hagkerfið. Endurdreifing 

vinnu er því einungis árangursrík ef hún er í samræmi við vilja einstaklinga. 

 

Ætli reglugerðaumhverfi hafi einnig áhrif á dulda efnahagsstarfsemi í vestrænum löndum 

líkt og Íslandi? Fjöldi rannsókna hefur mælt jákvæða fylgni á milli stærðar svarta hagkerfisins 

og fjölda reglugerða í hverju landi. Þetta samband er hins vegar hverfandi eftir því sem löndin 

eru tekjuhærri sem að bendir til þess að reglugerðaumhverfi hafi minna að segja í 

efnahagslega þróuðum löndum (Johnson et al. 1998b). Þrátt fyrir að hin þróuðu lönd standi 

framar en önnur þegar að reglugerðum kemur, þá getur verið mikill munur þeirra á milli. 

OECD lét mæla hve lengi það tæki að stofna fyrirtæki í hverju landi og notaði það sem vísi að 

umfangi reglugerða. Í þeirri athugun kom Ísland afar vel út með 5 daga. Til samanburðar þá 

tók það um 2 daga í Ástralíu, 6 í Danmörku, 15 í Svíþjóð og 47 á Spáni (OECD, 2009). Á 

Íslandi virðist því reglugerðaumhverfi ekki standa í vegi fyrir því að fyrirtæki sem starfi á 

svarta markaðinum færi sig yfir í opinber efnahagskerfið. 

 

3.3 Sálfræðilegir þættir 

Hegðun okkar ræðst að stórum hluta til af sálfræðilegum þáttum og þar er þátttaka 

einstaklinga í svarta hagkerfinu engin undantekning. Félagsleg viðhorf og manngerð hvers og 

eins stjórna að miklu leyti hegðun og í þó nokkrum rannsóknum hefur skattalegt siðferði sýnt 

fram á mikilvægi sitt sem áhrifavaldur svarta hagkerfisins. Með skattalegu siðferði er átt við 

viðhorf einstaklinga til skattkerfisins, hvort þeir skynji það sanngjarnt og hvernig fólk bregst 

við því (Schneider, 2008). Þannig er einstaklingur sem telur sig lifa við ósanngjarnt skattkerfi 

talinn líklegri til þess að skjóta tekjum undan skatti heldur en annar einstaklingur sem telur 

það sanngjarnt. 

Annar mikilvægur þáttur er yfirvofandi refsing vegna skattsvika. Ef líklegt er að upp 

komist um skattsvik, þá eru líkur á því að einstaklingur taki þátt í svarta hagkerfinu hverfandi. 

Einnig hefur áhrif hvernig refsing fyrir skattsvik er ákveðin og hvort þau verði gerð opinber. 

Ef mál sætir einungis álagi og stjórnvaldssektum, þá verða skattsvikin ekki gerð opinber og 

því er ekki hreyft við mannorði hins brotlega (Alþingi, 2004). Hins vegar getur skatt-

rannsóknarstjóri vísað máli til opinberrar rannsóknar ef að eitt eða fleiri atriði eiga við: 
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o Ef grunur leikur á að verknaður hafi verið framinn með vítaverðum hætti. 

o Ef áætlað undanskot nemi verulegum fjárhæðum. 

o Ef skattaðili hefur áður orðið uppvís að skattsvikum síðastliðin 5 ár
8
.  

 

Hægt er að meta viðhorf neytenda til skattkerfisins með skoðanakönnun. Í könnun sem 

Schneider gerði árið 2003 á svarta hagkerfinu í Þýskalandi sögðust einungis 3% svarenda að 

það ætti að segja til einstaklinga sem að vinna svart og refsa þeim með hárri sekt (Schneider, 

2008). Í töflu 3.1 má sjá þær spurningar sem mældu viðhorf Þjóðverja til svarta hagkerfisins á 

árunum 1996 til 2003. Vinna í svarta hagkerfinu jókst talsvert á þessu tímabili og má sjá 

hvernig viðhorf til skattkerfisins og ríkisins fór versnandi og því líklegt að ríkið hafi farið á 

mis við stóran hluta skatttekna. 

 

Tafla 3.1: Viðhorf Þjóðverja til svarta hagkerfisins 

  

 
 Gögn fengin frá Schneider (2008). 

 

                                                 
8
 Sjá nánar á http://www.skattalagasafn.is. 
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Í könnunum Alþingis árin 1985, 1993 og 2003 voru 13 spurningar lagðar fyrir 

þátttakendur
9
. Þær spurningar sem snúast sérstaklega að viðhorfi einstaklinga til skattkerfisins 

má sjá hér að neðan í töflu 3.2. Þegar spurt er um hvort það sé skiljanlegt að fólk vilji vinna 

fyrir tekjum sem hægt sé að skjóta undan skatti þá er augljóst að meirihluti þjóðarinnar er 

mjög sammála eða frekar sammála fyrir öll 3 árin. Á tímabilinu 1992 - 2003 dró verulega úr 

þeim hópi sem svöruðu „mjög sammála“ en aftur á móti varð aukning í þeim hóp sem svaraði 

„frekar sammála“. Þeim sem sögðust myndu þiggja svartar tekjur ef þeim yrði boðið það 

fækkaði gífurlega á milli rannsókna en í þeirri nýjustu var hlutfall þeirra sem svöruðu játandi 

engu að síður hátt, eða 55,9%. Þegar spurt um refsingar þá er meirihluti svarenda mjög eða 

frekar sammála því að þung viðurlög skuli liggja við skattsvikum. Aftur á móti er athyglisvert 

að tölvuvert margir telja að möguleikar skattyfirvalda til að uppgötva skattsvik séu frekar eða 

mjög litlir (sjá töflu 3.2).  

 

Tafla 3.2: Viðhorf Íslendinga til svarta hagkerfisins 

 

 
*Gögn fengin frá Alþingi (2004). 

 

 

Þessar tölur gefa mun jákvæðari mynd af skattalegu siðferði heldur en rannsókn Schneider 

í Þýskalandi en gefur þó til kynna frekar tvíbent viðhorf til skattsvika. Annars vegar er 

töluverður fjöldi Íslendinga sem telur það skiljanlegt að fólk noti tækifærin sem því býðst til 

                                                 
9
 Sjá viðauka. 
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að skjóta tekjum undan skatti en einnig er meirihluti sammála því þung viðurlög eigi að liggja 

við skattsvikum. Í ljósi aukins atvinnuleysis og þess að einstaklingar telja líkur skattyfirvalda 

til að komast að skattsvikum sé lítill, er líklegt að svarta hagkerfið hafi aukist undanfarin 

misseri. 

 

3.4 Atvinnuleysi og velferðarkerfið 

Norðurlöndin hafa lengi verið þekkt fyrir gott bótakerfi. Hvort sem um er að ræða 

atvinnuleysisbætur, barnabætur eða vaxtabætur þá er hlutverk þeirra að hlúa að þeim sem 

þurfa á aðstoð að halda. Barnabætur eru eitt af þeim fyrirbærum sem íbúar Norðulandanna eru 

stoltir af. Hér á landi fær einstætt foreldri hærri barnabætur en þeir sem eru skráðir í 

sambúð
10

. Misnotkun á þessu kerfi fer fram með þeim hætti að foreldrar barns sem búa saman 

skrá sig með lögheimili á sitthvorum staðnum. Þannig er parið ekki skráð í sambúð og 

einstaklingurinn sem skriflega er með börnin undir sínum verndarvæng fær bætur líkt og um 

einstætt foreldri væri að ræða. Afar erfitt er að meta tekjutap ríkisins sem verður vegna 

misnotkunar á velferðarkerfinu þar sem enginn er tilbúinn til að viðurkenna slíkt athæfi. 

Hagfræðingar Bandaríkjanna hafa löngum haldið því fram að hátt atvinnuleysi í Evrópu 

orsakist af of háum bótum og þá einkum atvinnuleysisbótum. Bætur sem þessar eru 

nauðsynlegar til að búa til öryggisnet fyrir fólk en neikvæða hliðin á þeim er hins vegar sú að 

velferðarkerfið getur gefið af sér neikvæðan hvata til vinnu til þeirra sem njóta góðs af 

kerfinu. Þetta gerist sér í lagi þegar munurinn á lágmarkslaunum og atvinnuleysis-bótum er 

lítill. Önnur misnotkun væri að þiggja atvinnuleysisbætur og vinna síðan svart. Þá er tap 

ríksins tvíþætt, annars vegar er ríkið að greiða hluta skatttekna sinna til einstaklings í formi 

bóta og hins vegar fer það á mis við skatttekjur vegna vinnu viðkomandi í svarta hagkerfinu. 

Atvinnuleysi á Íslandi var fram til ársins 2009 lítið sem ekkert. Á mynd 3.1 má sjá þróun 

þess frá árinu 2001 til 2009. Vegna þeirrar gífurlegu aukningar sem orðið hefur á útgjöldum 

ríkissjóðs til atvinnuleysisbóta, er enn mikilvægara en áður að draga úr hvers konar misnotkun 

á bótakerfinu. Vinnumálastofnun Íslands áætlaði í nóvember 2009 að á bilinu 2 - 5% af þeim 

einstaklingum sem þáðu atvinnuleysisbætur, hafi ekki haft rétt á þeim (,,2-5% svíkja út 

atvinnuleysisbætur“, 2009). Með auknu vinnustaðaeftirliti og með því að bera saman 

atvinnuleysisskrá við önnur opinber gögn líkt og nemendaskrár, má draga úr misnotkun á 

velferðarkerfinu og jafnframt draga úr svartri vinnu. 

 

                                                 
10

 Sjá http://www.rsk.is. 
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Mynd 3.1: Þróun atvinnuleysis á Íslandi  
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 *Gögn fengin frá Hagstofu Íslands 

 

           

Vafalaust er skattbyrði ein af mikilvægustu orsökum svarta hagkerfisins í heiminum. Hins 

vegar er líklegt að á Íslandi sé þetta ekki sá þáttur sem hvað mest vegur. Eins og Schneider 

(2008) komst að þá spilar skattbyrðin mikilvægara hlutverk í löndum sem ekki eru í góðu 

jafnvægi, eða þar sem skattbyrði er há, reglugerðir eru margar og flóknar, skortur er á 

almannagæðum og töluverð spilling fyrirfinnst. Það virðist vera að það séu ekki skattar út af 

fyrir sig sem að ýti einstaklingum og fyrirtækjum yfir í svarta hagkerfið, heldur skipti meira 

máli hvernig skattpeningunum sé eytt og hvort einstaklingar skynji skattkerfið sem sanngjarnt 

eður ei. Talsverður hluti Íslendinga leggur skilning sinn á að einstaklingar stundi svarta vinnu 

sem að bendir til þess að skattalegt siðferði mætti betur fara hér á landi í baráttunni við svarta 

efnahagskerfið. Einnig mætti auka eftirlit í velferðarkerfinu til þess að minnka misnotkun á 

bótakerfinu og koma upp um þá einstaklinga sem vinna svart og á sama tíma þiggja atvinnu-

leysisbætur frá ríkinu. 
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4. Aðferðir við mælingar 

Ekki er auðvelt að mæla umfang svarta hagkerfisins þar sem að eðli þess er að ekki komist 

upp um starfsemina og hún sé þar af leiðandi ómælanleg (Smith, 1994). Flestar mælingar eru 

settar fram sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eða sem tapaðar skatttekjur. Sem dæmi 

áætlaði skattsvikanefnd Alþingis árið 2004 að skattsvik á Íslandi væru sem næmi á bilinu 5,0-

6,8% af vergri landsframleiðslu eða á bilinu 25,5-34,5 milljörðum íslenskra króna. Hægt er að 

flokka aðferðirnar sem notaðar eru í beinar og óbeinar mælingar. 

 

4.1 Beinar nálganir 

Beinar nálganir eða beinar mæliaðferðir (e. direct methods) eru þær sem veita upplýsingar 

beint frá einstaklingum í samfélagi. Helstu beinu aðferðirnar eru tvær, skoðana-kannanir og 

skattrannsóknir.  

 

4.1.1 Skoðanakannanir 

Eins og vaninn er í skoðanakönnunum felst aðferðin í því að taka úrtak úr þýði og spyrja 

þátttakendur spurninga. Oftast er um að ræða spurningar þar sem svara þarf á ákveðnum 

skala, til dæmis: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála eða mjög ósammála. Gert er 

ráð fyrir að úrtakið sé eins konar smækkuð mynd af samfélaginu og að þannig fáist 

niðurstöður varðandi heildarumfang svarta hagskerfisins. 

Kosturinn við þessa aðferð er að hægt er að komast að fleiru en stærð svarta hagkerfisins, 

líkt og í hvaða atvinnugreinum svört efnahagsstarfsemi er helst stunduð og ástæður 

einstaklinga að baki athæfinu. Helsti galli þessarar aðferðar er hins vegar sá að hættan á að 

sagt sé ósatt er talsverð þar sem að könnunin snýst um refsivert athæfi (Giles, 1999). Það 

hversu viljugir þátttakendur eru til að viðurkenna svarta efnahagsstarfssemi getur farið að 

miklu leyti eftir því hversu viðurkennt það er í samfélaginu að vinna svart (European 

Commission, 2007). Til að mynda getur einstaka grassláttur verið talin eðlileg svört 

efnahagsstarfsemi á meðan fólk sem vinnur svart og er einnig á bótum frá ríkinu er ekki vel 

séð á meðal samfélagsþegna. 

  

4.1.2 Skattrannsóknir 

Skattrannsóknir fara þannig fram að skattaskýrslur einstaklinga og fyrirtækja eru skoðaðar 

og síðan er bókhald viðkomandi rannsakað til að staðfesta að rétt hafi verið gefið upp til 

skatts. Kosturinn við þessa aðferð er að töluverðar upplýsingar er hægt að fá líkt og í 
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skoðanakönnunum. Hins vegar eru rannsóknir sem þessar tímafrekar og yfirleitt eru úrtökin 

skekkt því að skattayfirvöld velja yfirleitt til rannsóknar fyrirtæki og einstaklinga sem eru 

talin líklegri en aðrir til að skjóta undan skatti (Schneider og Enste, 2000). Þannig gefa 

niðurstöður skattrannsókna ekki góða smækkaða mynd af samfélaginu. 

Vegna þess að sumir þátttakendur skoðanakannanna viðurkenna illa þátttöku sína í svartri 

efnahagsstarfssemi og að úrtök í skattrannsóknum eru skekkt, þá má draga þá ályktun að 

stærð svartrar efnahagsstarfsemi sé vanmetin þegar hún er reiknuð út frá beinum aðferðum. 

Þessar aðferðir eru þær sem helst hafa verið notaðar á Íslandi og má ætla að þær niðurstöður 

sem fengist hafið gefi upp lægri mörk á stærð svarta hagkerfisins. 

 

4.2 Óbeinar nálganir 

Óbeinar nálganir eða óbeinar mæliaðferðir (e. indirect methods) byggjast á mati út frá 

gögnum sem mæla ekki beint svarta starfsemi en sem talið er að hreyfist í takt við hana og að 

orsakasamband sé til staðar á milli þess sem mælt er og svarta efnahagskerfisins. Helstu 

óbeinu aðferðirnar sem notaðar hafa verið og verða útskýrðar hér, eru: eftirspurn eftir reiðufé, 

rafmagnsnotkun og þjóðhagsreikningaaðferðin.  

 

4.2.1 Eftirspurn eftir reiðufé 

Þessi aðferð gerir ráð fyrir því að þegar eftirspurn eftir reiðufé eykst, þá sé svarta 

hagkerfið í þenslu, svo framarlega að öðrum breytum líkt og vaxtastigi innlánsreikninga sé 

haldið föstu. Þessi aðferð hófst með Phillip Cagan (1958) þegar hann setti fram þá tilgátu að 

viðskipti svarta markaðarins færu fram með staðgreiðslum til að ekki væri skilin eftir nein 

slóð fyrir skattayfirvöld til að rekja. Síðan var aðferðin þróuð áfram af Tanzi (1983) sem að 

setti fram jöfnu fyrir eftirspurn eftir reiðufé: 

 

ln(C/M2)t = ß0 + ß1ln(1 + TW)t + ß2ln(WS/Y)t + ß3lnRt + ß4ln(Y/N) + ut
11

 

 

Ef að eftirspurn eftir gjaldeyri eykst umfram þessa jöfnu þá eru ástæður taldar vera aukið svart 

hagkerfi. Þrátt fyrir þá hylli sem þessi aðferð hefur hlotið þá hafa hagfræðingar vakið athygli 

á þeim göllum sem henni fylgja: 

 

                                                 
11

 C/M2 er hlutfallið á milli þess reiðufés sem fólk vill halda og innistæðureikninga, TW er vegið meðaltal af 

skatthlutfalli, WS/Y er hlutfall launa af tekjum ríksins, R eru vextir greiddir á innistæðu-reikningi og Y/N eru 

tekjur á mann. 
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o Ekki öll viðskipti í svarta hagkerfinu eru greidd með reiðufé. Einnig eiga sér stað 

vöruskipti. 

o Gjaldmiðlar eins og bandaríski Dollarinn eða Evran eru alþjóðlegar skiptimyntir sem 

fólk kýs að hafa á hendi. 

o Í útreikningum er gert ráð fyrir engri svartri starfsemi á grunnári til að reikna þá 

aukningu sem átt hefur stað (Tanzi, 1983). 

o Gert er ráð fyrir að hraði peninga sé sá sami í svarta hagkerfinu og í því opinbera 

þegar ekki er vitað með fullvissu hver hraðinn er í opinbera hagkerfinu (Schneider og 

Enste, 2000). 

 

Þessi aðferð hefur ekki verið notuð á Íslandi enn sem komið er en gæti reynst gagnleg í 

samanburði við aðrar niðurstöður. Til að mynda er íslenska krónan ekki sá alþjóðlegi 

gjaldmiðill sem Dollarinn eða Evran eru. Einnig væri vert að skoða traust til bankanna í þessu 

samhengi því telja má ólíklegt að Íslendingar liggi með mikið magn af reiðufé heima fyrir. 

Eftir bankahrunið 2008 virtist á almennri umræðu í samfélaginu að traust til bankanna hefði 

dvínað, en í ljósi þess að þeir eru undir verndarvæng ríkisins, má ætla að fólk óttist ekki um 

bankainnistæður sínar. 

Þar sem að greiðslur í svarta hagkerfinu fara fram í formi staðgreiðslna eða vöruskipta, má 

gera ráð fyrir að neikvætt samband sé á milli kortanotkunar og umfangi svarta hagkerfisins. 

 

 

Mynd 4.1: Kortavelta á Íslandi fyrir tímabilið 2001-2009 
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Á mynd 4.1 má sjá hvernig kortanotkun á Íslandi jókst jafnt og þétt á árunum 2001-2008 og 

hvernig hún dróst síðan saman á árinu 2009. En þar sem að á árinu 2009 varð mikil 

niðursveifla á íslenska hagkerfinu, samanber að atvinnuleysi fór úr 1,6% árið 2008 í 8 % árið 

2009, þá er mögulegt að minnkun á kortanotkun hafi endurspeglað minni neyslu í 

samfélaginu. Einnig skal fara varlega í að túlka gögnin þar sem að á Íslandi ríkir samfélag 

sem byggir á mikilli notkun greiðslukorta. Áhugavert verður að fylgjast með þróun debit- og 

kreditkortanotkunar næstu árin í samanburði við þjóðhagsstærðir líkt og hagvöxt og 

atvinnuleysi. 

 

4.2.2 Rafmagnsnotkun 

Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli heildarviðskipta og rafmagnsnotkunar. 

(Kaufmann og Kaliberda, 2006). Í þeim rannsóknum sem rafmagnsnotkun er notuð til að 

mæla umfang svarta hagkerfisins þá er aukning á rafmagnsnotkun umfram aukningu á VLF 

talin stafa af svartri efnahagsstarfssemi. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að teygnin á milli 

rafmagnsnotkunar og VLF er nálægt 1 fyrir lönd Austur-Evrópu
12

. 

Þessi aðferð hentar hins vegar löndum mismunandi vel því að verð á rafmagni er 

breytilegt milli landa og fer notkunin að miklu leyti eftir því. Til dæmis myndi þessi aðferð 

ekki henta Íslandi vel þar sem að rafmagn er hlutfallslega ódýrt miðað við flest önnur OECD 

lönd og þar af leiðir að hér á landi er minna til sparað við rafmagn heldur en annars staðar og 

breytingar í noktun geta verið vegna ýmissa annarra þátta. Vegna tækniframfara eru einnig til 

á markaði vörur sem draga úr rafmagnsnotkun líkt og orkusparandi ljósaperur sem hafa áhrif á 

niðurstöður. Einnig er misjafnt eftir löndum hvaða starfsgreinar eru helst stundaðar í svarta 

efnahagskerfinu og hvort að viðkomandi greinar krefjist mikillar rafmagnsneyslu (Schneider 

og Enste, 2000). Oft er um ákveðinn grunnkostnað að ræða sem breytist ekki með fjölda 

viðskipta líkt og verslun með tilheyrandi rafmagnskostnaði sem ræðst af opnunartíma. Að 

lokum er rétt að geta þess að teygnin milli rafmagnsnotkunar og VLF er breytileg milli landa 

og getur breyst í tímans rás. 

 

4.2.3 Þjóðhagsreikningaaðferðin 

Með því að bera saman ráðstöfunaruppgjör ríkisins við annaðhvort framleiðsluuppgjör eða 

tekjuskiptingaruppgjör, þá er mismunurinn talinn orsakast af starfsemi svarta hag-kerfisins. 

Hér er gert ráð fyrir því að tekjur sem ekki eru gefnar upp til skatts komi fram þegar þeim er 

                                                 
12

 Þegar teyngi er 1 á milli rafmagnsnotkunnar og VLF, þá þýðir það að VLF eykst um 1% þegar 

rafmagnsnotkun eykst um 1%. 
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ráðstafað. Ýmsar takmarkanir eru á þessari aðferð og þá sérstaklega sú að mismunandi 

uppgjörsaðferðir gefa aldrei sömu niðurstöðu þrátt fyrir að engin svört starfsemi sé til staðar. 

Því getur það reynst erfitt að greina svarta starfsemi frá öðrum óvissuþáttum. Dæmi um 

óvissuþátt í ráðstöfunaruppgjöri er hver skipting innfluttra vara er á milli einkaneyslu og 

aðfanga í rekstri. Annar galli er sá að því meiri sem verðbólgan er því meiri verður skekkjan í 

mælingu. Einnig ber að athuga að þessi aðferð metur fyrst og fremst vanframtaldar tekjur en í 

minna mæli annars konar skattsvik (Alþingi, 2004-2005). Þjóðhags-reikningaaðferðin var 

notuð hér á landi af skattsvikanefndum Alþingis árin 1984 - 1986 og 1992 - 1993 og verður 

farið í niðurstöður í næsta kafla. 

 

4.2.4 Matsaðferðin 

Með þessari aðferð eru hugsanlegir möguleikar hverrar atvinnugreinar fyrir sig til 

skattsvika metnir með upplýsingum frá yfirvöldum t.d. varðandi útflutningstölur, launakerfi 

og eftirlitskerfi skattyfirvalda. Eins og segir í skýrslu skattsvikanefndar frá árinu 1993: 

 

,,Á grundvelli þessara upplýsinga er atvinnugreinum ásamt 

undirgreinum raðað í átta mismunandi áhættuflokka. Í hverjum 

áhættuflokki eru sett fram þrjú dæmi um mögulegan tekjuundandrátt 

greinanna. Samanlögð áætluð skattsvik undirgreinanna gáfu síðan 

heildarskattsvik viðkomandi atvinnugreinar.” 

 

Þær atvinnugreinar sem eru yfirleitt í fyrsta áhættuflokki og þar af leiðandi afar ólíklegar 

til undandráttar eru opinber fyrirtæki og stofnanir. Í þeim flokki þar sem mesta áhættan er til 

staðar eru atvinnugreinar þar sem að kaupendur eru aðallega einstaklingar og ekkert 

skatteftirlitskerfi er til staðar. Niðurstaða þessarar aðferðar gefur þrjú tilvik um umfang 

svartrar efnhagsstarfsemi og er meðaltilvikið oftast notað sem líkleg stærð hennar (Þingskjal 

909, 1985-1986). Helstu gallar á matsaðferðinni eru annars vegar að mat á einstaka 

atvinnugrein varðandi líkur á skattsvikum getur verið byggt á röngum forsendum og hins 

vegar að þrátt fyrir að atvinnugrein hafi mörg tækifæri til skattsvika að þá er ekki öruggt að 

þau séu nýtt. 

Óbeinar mælingar hafa lítið verið notaðar á Íslandi. Þrátt fyrir að talið sé að þær ofmeti 

svarta hagkerfið (Klovland, 1984), þá eru þær góðar til samanburðar við beinu aðferðirnar og 

einnig til samanburðar á milli landa og sem dæmi þá er eftirspurnaraðferðin mikið notuð í 

erlendum rannsóknum. 

. 
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5. Umfang svarta hagkerfisins á Íslandi 

Við mælingar á svarta hagkerfinu fyrir árið 2002-2003, greindi Friedrich Schneider 145 lönd 

niður í fjóra hópa og reiknaði meðalstærð svarta hagkerfisins fyrir hvern hóp. Niðurstöður 

hans voru þær að fyrir 96 þróunarlönd mældist svarta hagkerfið vera 38,7% af VLF, fyrir 25 

umbreytingarlönd
13

 var það 40,1%, fyrir 21 OECD lönd 16,3% og fyrir 3 kommúnista ríki var 

svarta hagkerfið að meðaltali 22,3% af VLF (Schneider, 2008). Ísland var ekki með í 

mælingum Schneider en þar sem það tilheyrir OECD löndunum þá er hægt að nota þá 

mælingu til samanburðar á þeim niðurstöðum sem fengist hafa hér á landi.  

 

5.1 Niðurstöður rannsókna á Íslandi 

Eins og greint var frá í kafla 2.3, hefur umfang svarta efnahagskerfisins á Íslandi einungis 

verið rannsakað á vegum nefnda Alþingis. Í öllum þremur tilvikunum voru skoðanakannanir 

lagðar fyrir úrtak einstaklinga. Að auki í skýrslum skattsviknefnda sem gefnar voru út 1986 

og 1993 voru notaðar tvær aðrar aðferðir við mat; þjóðhagsreikninga-aðferð og matsaðferð. 

Í töflu 5.1 má sjá niðurstöður á umfangi svarta efnahagskerfisins reiknað með 

þjóðhagsreikningaaðferð frá árinu 1975 til 1992. Hér er mismunurinn á milli ráðstöfunar-

uppgjörs og framleiðsluuppgjörs talinn liggja í duldri atvinnustarfsemi. Mismununurinn á 

milli uppgjöranna sem hlutfall af VLF fer úr 3,3% árið 1975 upp í 8,4% árið 1983. Þessi 

hækkun orsakast sennilega ekki einungis af aukinni svartri efnahagsstarfsemi, heldur einnig 

öðrum þáttum líkt og verðbólgu sem var töluverð á árunum 1981 - 1983 (Hagstofa Íslands). 

Eftir árið 1983 fer hlutfallið lækkandi og fyrir tímabilið 1984 - 1992 er mismunur 

uppgjöranna að meðaltali 5,2% af VLF. Minnkandi mismunur uppgjöranna má rekja til 

þrenna þátta: Í fyrsta lagi lækkaði verðbólga töluvert þannig að skekkjur voru færri, í öðru 

lagi varð framleiðsluuppgjörið nákvæmara frá og með 1987 og í þriðja lagi dróg úr umfangi 

svarta efnahagskerfisins vegna skattbreytinga líkt og upptaka virðiskaukaskatts 1990 í stað 

söluskatts og upptaka eins tryggingagjalds í stað margra launatengdra gjalda.
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Lönd sem eru í breytingarferli þar sem kapítalisminn er sífellt meira ráðandi. 
14

 Sjá lög um virðisaukaskatt nr.50/1988. 
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Tafla 5.1: Verg landsframleiðsla á verðlagi hvers árs í milljónum ISK 

 
*Framleiðsluuppgjör var byggt á bráðabirgðatölum 

**Gögn frá Skattsvikanefnd Alþingis 1992-1993 

 

Skoðanakannanir voru lagðar fyrir úrtak úr samfélaginu í öllum þeim þremur skiptum sem 

Alþingi hefur skipað skattsvikanefndir. Í töflu 5.2 má sjá þær tvær spurningar sem beindust 

einna helst að mati á umfangi svarta hagkerfisins og svör eftir árum. Bæði fækkaði þeim 

töluvert sem sögðust hafa stundað svo kölluð nótulaus viðskipti og einnig fækkaði þeim sem 

sögðust hafa þénað tekjur undan farið árið sem yrðu ekki gefnar upp til skatts. 

 

Tafla 5.2: Þátttaka Íslendinga í svarta efnahagskerfinu 

 
*Gögn fengin úr skýrslu Alþingis 2004 

 

Árið 1985 var svarta efnahagskerfið á Íslandi talið nema 6% af VLF, árið 1993 var 

hlutfallið 4,35% og árið 2004 var það á bilinu 5-6,8% (Aþingi). Samanborið við rannsóknir á 
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öðrum OECD löndum (OECD, 2009) eru þessi hlutföll afar lág enda er ekki um sömu mæli-

aðferðir að ræða. 

 

5.2 Afleiðingar á opinbera kerfið 

Er svört efnahagsstarfsemi með öllu slæm? Er mögulegt að áhrif hennar á opinbera 

hagkerfið séu jákvæð að einhverju leyti? Erlendar rannsóknir hafa sýnt að að minnsta kosti 

2/3 hlutar þeirra tekna sem aflað er til í svarta hagkerfinu, er samstundis eytt í því opinbera 

(Schneider og Enste, 2000). Þannig eykst einkaneysla sem leiðir til aukins hagvaxtar og 

aukinna skatttekna í gegnum greiddan virðisaukaskatt. Einnig er hugsanlegt að fyrirtæki á 

svörtum markaði veiti fyrirtækjum á opinberum markaði samkeppni sem leiði til lægra verðs 

til neytenda (OECD, 2009). Á móti kemur að fyrirtæki á svörtum markaði eru ekki eins 

framleiðin og fyrirtæki í opinbera hagkerfinu því þau hafa ekki eins góðan aðgang að 

fjármagni og almannagæðum. Þannig má vera að fyrirtæki á svörtum markaði dragi úr 

heildarframleiðni sem að dragi úr vexti á markaði (OECD, 2009). 

Annað mikilvægt áhyggjuefni er sá vítahringur sem að hagkerfi getur fests í þegar umfang 

svarta hagkerfisins eykst. Með aukinni svartri starfsemi dregur úr skatttekjum til ríkisins. Til 

að halda uppi þjónustu til almennings þá þarf ríkið annað hvort að draga úr útgjöldum sem 

veldur því að þjónusta við almenning skerðist, eða að auka tekjur t.d. með því að hækka 

skatta. Í báðum tilvikum verður til hvati fyrir einstaklinga að færa sig yfir í svarta hagkerfið 

sem veldur því að skatttekjur rýrna enn frekar. Einnig er varhugavert að taka ákvarðanir í 

stjórnsýslu sem að teknar eru á grundvelli tölfræði sem ekki er rétt. Sem dæmi þá er 

atvinnuleysi að einhverju leyti ofmetið eins og getið var að ofan vegna þeirra einstaklinga sem 

þiggja atvinnuleysisbætur en vinna jafnframt á svarta markaðnum. Vanframtaldar tekjur valda 

því að ríkið vanmetur vöxt tekna og ofmetur verðbólgu og eru því skekktar tölur notaðar við 

ákvarðanatökur í stjórnsýslu (Frey og Weck, 1983). 

Í ljósi þeirra viðamiklu neikvæðu áhrifa sem svarta efnahagskerfið hefur á það opinbera 

og löglega, þá eru jákvæðu áhrifin höfð að engu. Það ójafnvægi sem skapast á milli fyrirtækja 

þegar sum borga skatta og önnur ekki og þegar sumir einstaklingar komast hjá tekjuskatti en 

njóta síðan sömu almannagæða og þeir sem greiða sína skatta, eru mikil og geta dregið 

talsvert úr hagvexti. 
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6. Hvernig má draga úr svartri efnahagsstarfsemi? 

Með því að að skoða hver helstu orsakir svarta hagkerfisins eru á Íslandi, má finna aðferðir til 

að draga úr því. Þetta getur verið kostnaðarsamt ferli en nauðsynlegt að minnsta kosti svo 

lengi sem það fer ekki fram úr þeim ávinningi sem af hlýst. 

 

6.1 Aukið eftirlit 

Þar sem yfirvofandi refsing er einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á þátttöku í svarta 

hagkerfinu, er nauðsynlegt að einstaklingar finni fyrir eftirliti að hálfu skattyfirvalda. Þegar 

stofnun einkahlutafélags einstaklings var gert löglegt með inngöngu í EES jókst fjöldi 

skattskyldra lögaðila það mikið að á fyrstu 10 árunum urðu til yfir 20.000 einkahlutafélög 

(Alþingi, 2005). Þessi staðreynd samhliða því að flæði fjármagns á milli EES landa var gert 

frjálst, varð til þess að leiðir til skattasvika jukust og er því afar brýnt að efla eftirlit í takt við 

þessar breytingar samfélagsins. Með eflingu skattrannsókna og aðgerða líkt og úttektum á 

vinnustöðum má draga verulega úr því að einstaklingar skjóti tekjum undan skatti. 

 

6.2 Upplýsingaflæði 

Upplýsingaflæði er eitt af helstu vopnunum í baráttunni við svarta hagkerfið. Þar sem 

fyrirtækjum er skylt að senda inn upplýsingar um launþega sína til ríksins, þá gerir það 

ómögulegt fyrir launþegana að velja að gefa ekki upp tekjur sínar. Til að gera það þurfa 

einstaklingar að semja við launagreiðenda fyrirfram um að gefa tekjur ekki upp til skatts. 

Fyrir fyrirtæki og hlutafélög hefur Sören Pedersen (2010) sýnt fram á að eftirlit sé besta leiðin 

til að lágmarka undanskot tekna þar sem enginn þriðji aðili er til staðar sem gefur upp 

tekjurnar. 

Evrópusambandið hefur stuðlað að upplýsingaflæði með því að koma á reglugerðum 

varðandi upplýsingaskyldu milli landa innan sambandsins. Einnig hefur OECD unnið svipað 

starf en þar að auki hefur átak þeirra beinst að svokölluðum skattaparadísum sem hafa skaðleg 

áhrif á aðildarríkin. 

 

6.3 Áróður gegn skattsvikum 

Vænlegt er að skattayfirvöld fari reglulega í áróðursherferðir gegn svartri efnahags-

starfsemi til að stuðla að heilbrigðu skattalegu siðferði einstaklinga. Með því að upplýsa 

almenning um afleiðingar duldrar efnahagsstarfsemi má draga úr líkum á að þeir taki þátt í 

henni.   
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7. Niðurlag 

Áhrif svarta hagkerfisins á það opinbera er ekki með öllu neikvætt. Að minnsta kosti 66% 

þeirra tekna sem þénað er í svarta hagkerfinu er eytt í því opinbera. Þetta leiðir til aukins 

hagvaxtar og aukinna skatttekna í formi virðisaukaskatts. Hins vegar eru neikvæð áhrif svarta 

hagkerfisins það stórt hlutfall af VLF að þau þurrka út jákvæðu áhrifin. Rannsókn frá 2004 

telur að svarta hagkerfið á Íslandi sé á bilinu 5,0-6,8% af VLF. Erlendar rannsóknir sýna þetta 

hlutfall töluvert hærra fyrir lönd innan OECD eða í kringum 13%. Þar sem íslenska að 

íslenska rannsóknin var gerð með skoðanakönnun er líklegt að stærð svarta hagkerfisins sé 

vanmetin. 

Líkt og í flestum öðrum OECD löndum, þá er skattbyrði ekki helsta orsök svarta 

hagkerfisins á Íslandi. Þetta er vegna þess að lönd líkt og Ísland eru í svo kölluðu góðu 

jafnvægi þar sem reglugerðir eru hæfilega margar, almannagæði eru mikil, skattkerfið er 

sanngjarnt og lítið er um spillingu og mútuþægni. Þeim mun sanngjarnara sem einstaklingur 

skynjar skattkerfið, því minni líkur eru á því að viðkomandi skjóti tekjum undan skatti. Þetta 

lýsir sér í skattalegu siðferði einstaklinga og er ein af helstu orsökum duldrar 

efnahagsstarfsemi á Íslandi. Vísbendingar eru um að svarta hagkerfið á Íslandi fari stækkandi. 

Eftir bankahrunið í október 2008 hafa lífskjör fólks farið versnandi og atvinnuleysi aukist. 

Hér er hætt við að skattalegt siðferði versni og að skattbyrði hafi meira vægi en áður sem 

orsakar að einstaklingar taki að sér svarta vinnu til að skerða ekki bæturnar. 

 Annar mikilvægur þáttur er yfirvofandi refsing. Eftir því sem líkur aukast á að upp komist 

um undanskot eða annars konar svarta starfsemi, því minni eru líkurnar á að tekið sé þátt í 

henni. Rannsóknir benda til þess að töluvert hlutfall Íslendinga telja litlar líkur á því að 

yfirvöld uppgötvi skattsvik sem bendir til þess að efla þurfi eftirlit.  

Með aukinni hnattvæðingu og inngöngu Íslands í EES hefur tækifærum til skattsvika farið 

fjölgandi og er því nauðsynlegt að herða eftirlit. Þá er einnig er mikilvægt að gera úttektir á 

vinnustöðum og sjá til þess að ekki sé verið að misnota kerfið með því að vinna svart og 

þiggja atvinnuleysisbætur á sama tíma. Einstaka áróður gegn skattsvikum hjálpar við að forma 

heilbrigt skattalegt siðferði fólks og dregur úr líkunum á að það starfi í svarta hagkerfinu. 
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9. Viðauki 

Skoðanakannanir um skattsvik á Íslandi, framkvæmdar að beiðni skattsvikanefnda 

skipuðum af fjáramálaráðherra hvers tímabils. 

 
 

Árið 1985 Árið 1992 Árið 2003 

 

Nr. 1 Hefur þú á síðustu 12 mánuðum greitt einhverjum fyrir vöru eða þjónustu sem þú telur 

að hafi ekki eða muni ekki vera gefin upp til skatts? 

  
 Já        15,9%    21,3%    15,8% 

 Nei        84,1%    76,9%    84,2% 

 

Nr. 2 Þekkir þú einhvern sem á síðustu 12 mánuðum hefur verið boðið upp á vöru eða 

þjónustu sem ekki átti að gefa upp til skatts? 

 
 Já          -    36,1%    28,5% 

 Nei          -    63,9%    71,5% 

 

Nr. 3 Til hvaða atvinnugreinar má telja þessi viðskipti? 

 
 Byggingarstarfsemi      32,4%    30,6%    42,3% 

 Þjónsta          -    13,9%    20,6% 

 Bifreiðaviðgerðir      25,1%    21,5%    15,4% 

 Iðnaðarvörur, framleiðsla       -    17,7%    13,9% 

 Annað        42,5%    16,3%      7,8% 

 

Nr. 4 Var greitt fyrir með lægra verði, sama verði, með vöru- og þjónustuskiptum eða á 

einhvern annan hátt? 

 
 Greitt sama verði      41,4%    18,8%    15,8% 

 Greitt lægra verði      54,7%    69,9%    70,0% 

 Með vöru- eða þjónustuskiptum /      3,9%    11,3%    14,2% 

greitt á annan hátt 

 

Nr. 5 Hversu mikið á að giska hefur þú greitt fyrir slíka þjónustu á síðastliðnum 12 

mánuðum? Allar tölur á verðlagi ársins 2003. 

 
 Miðgildi       59.000 ISK   42.000 ISK   30.000 ISK 

 Meðaltal     134.000 ISK 127.000 ISK 129.286 ISK 

 

Nr. 6 Var auðveldara eða erfiðara að fá einhvern til að gera þetta fyrst tekjurnar voru ekki 

gefnar upp til skatts? 

  
 Auðveldara       40,0%    44,4%    54,0% 

 Ámóta        57,1%    51,7%    42,7% 

 Erfiðara         2,9%      3,9%      3,3% 
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Árið 1985 Árið 1992 Árið 2003 

 

Nr. 7 Ef þú ættir kost á tekjum sem þú þyrftir ekki að gefa upp til skatts myndir þú þá þiggja 

þær? 

 
 Já        73,6%    71,2%    55,9% 

 Nei        14,7%    13,5%    31,5% 

 Fer eftir atvikum      11,7%    15,3%    12,6% 

 

Nr. 8 Hefur þú á síðustu 12 mánuðum greitt einhverjum fyrir vöru eða þjónustu sem þú telur 

að hafi ekki eða muni ekki vera gefin upp til skatts? 

  

 Já        11,1%    17,0%      9,0% 

 Nei        88,9%    83,0%    91,0% 

 

Nr. 9 Telur þú að möguleikar skattyfirvalda til þess að uppgötva skattundandrátt séu 

almennt miklir eða litlir? 

  
 Mjög miklir       22,0%    16,0%    13,1% 

 Frekar miklir       27,8%    29,1%    30,3% 

 Hvorki né         -      -      9,2% 

 Frekar litlir       37,7%    41,6%    34,7% 

 Mjög litlir       12,4%    13,3%    12,7% 

 

Nr. 10 Hvaða aðgerðir telur þú að geti helst orðið til þess að draga úr skattundandrætti? 

 
 Aukið eftirlit       49,3%    53,3%    25,3% 

 Lækka skatta       11,5%    24,0%    42,3% 

 Lækka virðisaukaskatt        -      1,6%      8,7% 

 Hækka laun         -      -      6,4% 

 Einfaldara skattkerfi        4,7%      5,9%      4,7% 

 Annað        34,5%    15,2%    12,6% 

 

Nr. 11 Það er skiljanlegt að fólk vilji vinna fyrir tekjum sem það getur skotið undan skatti. 

Ertu sammála eða ósammála? 

 
 Mjög sammála       56,8%    55,7%    34,2% 

 Frekar sammála       20,9%    22,6%    35,5% 

 Hvorki né         8,5%      9,4%    14,6% 

 Frekar ósammála      13,8%    12,3%    11,0% 

 Mjög ósammála 

 

Nr. 12 Það eiga að vera þung viðurlög við að skjóta tekjum undan skatti. Ertu sammála eða 

ósammála? 

 
Mjög sammála       68,0%    50,8%    33,9% 

 Frekar sammála       20,8%    26,9%    36,8% 
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 Hvorki né         -      -      9,3% 

 Frekar ósammála        6,6%    13,8%    14,2% 

 Mjög ósammála         4,6%      8,5%      5,7% 

 

 

Árið 1985 Árið 1992 Árið 2003 

 

Nr. 13 Það er nauðsynlegt að hafa skatta svo háa sem raun ber vitni til að halda uppi 

velferðarþjóðfélaginu sem við búum í. Ertu sammála eða ósammála? 

 
 Mjög sammála       21,5%    19,9%    10,8% 

 Frekar sammála       13,0%    19,0%    19,3% 

 Hvorki né         -      -      4,0% 

 Frekar ósammála      20,2%    28,7%    30,7% 

 Mjög ósammála       45,3%    32,4%    35,2% 
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