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Inngangur 

Skattsvik hafa verið vandamál í þjóðfélaginu lengi og kostar samfélagið mikla fjármuni á 

hverju ári. Það er áhugavert að skoða með ítarlegum hætti af hverju fólk svíkur undan skatti. 

Það er ekki einungis fjárhagslegur ávinningur sem þar ræður. Skattsvik er flókið atferli og 

margir þættir sem geta haft þar áhrif. Til eru bæði íslenskar og erlendar rannsóknir í tengslum 

við skattsvik. Þrjár skýrslur um skattsvik á Íslandi byggðar á rannsóknum hafa verið gefnar út.  

Þá eru til rannsóknir til að greina eðli skattsvika. 

 Í þessari ritgerð verður farið yfir bæði íslenskar og erlendar rannsóknir á skattsvikum 

og umfangi þeirra. Farið verður yfir mögulegar ástæður þess af hverju fólk svíkur undan skatti 

og að lokum hvernig skattayfirvöld geta brugðist við til að ná sem bestum árangri í 

skattskilum. 
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Skattsvik á Íslandi 

 
Í umfjöllun um skattsvik segir í skýrslu Alþingis frá árinu 2003 meðal annars: 

 
Hugtakið „skattsvik“ er frekar sjaldan notað í lögum. Það er t.d. ekki að finna í 

almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. Helsta ákvæðið þar sem hugtakið er 

nú notað er 96. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt hér eftir skammstafað TSL. 

 Það ákvæði var lögfest með lögum nr. 40/1978 og hefur verið óbreytt síðan en 

áður hafði hugtakið m.a. verið notað í 37. gr. laga nr. 70/1962, um tekjuskatt og 

eignarskatt, en þá var efnisskilyrði tilkynningar skattstjóra til ríkisskattstjóra að 

um stórfelld skattsvik væri að ræða. Hugtakið hefur verið notað um margra 

áratuga skeið bæði í dómum og almennri málnotkun samhliða annarri 

orðnotkun um sama efni. 

Orðnotkunin hefur yfir sér blæ ásetnings þótt saknæmisskilyrði núgildandi laga 

geri einnig ráð fyrir stórkostlegu gáleysi eða stórkostlegu hirðuleysi eins og 

hugtaksnotkun 109.gr. núgildandi laga ber með sér. Með þessum hætti er 

einkum verið að fjalla um bein athafnabrot þar sem brotamaður stuðlar að því 

að hann fái lægri eða enga álagningu með rangri eða villandi skýrslugjöf til 

skattyfirvalda. 

Formlega taka skattsvik til allra refsiverðra brota gegn skattalögum. Taka þau 

til vantandi skattstofna af hverju tagi svo sem vanframtalinna tekna 

einstaklinga og af atvinnurekstri bæði með rangri tilgreiningu skattstofna vegna 

vantandi tekna eða offærðs frádráttar. Þá felast oft og tíðum í skattsvikum 

rangfærsla vörslu- og/eða innheimtuskatta. (Skýrsla um starfshóp skattvika  á 

Íslandi, 2004,  bls. 8) 

 

Þegar fólk talar um skattsvik þá kemur fyrst í hugann skrifstofumaður með gleraugu en í 

raunveruleikanum er stærsti hlutinn af skattsvikunum svört atvinna (Skýrsla um starfshóp 

skattvika á á Íslandi, 2004). Umræðan um skattsvik hefur lengi átt sér stað. Með tilkomu 

hrunsins og því sem fylgdi þar á eftir hafa skattsvik síðan töluvert verið í umræðunni. Talið er 

að eitthvað hafi verið um að fjármagn hafi verið flutt til útlanda í skattaparadísir. Atvinnuleysi 

hefur sjaldan verið jafn hátt og umræða hefur verið að talsvert hafi verið um svarta 

atvinnustarfsemi meðfram atvinnuleysisbótum (t.d. http://www.visir.is/ad-svikja-ut-

atvinnuleysisbaetur/article/2009855920333). 

http://www.visir.is/ad-svikja-ut-atvinnuleysisbaetur/article/2009855920333
http://www.visir.is/ad-svikja-ut-atvinnuleysisbaetur/article/2009855920333
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Tegundir skattsvika á Íslandi 

Með samþykkt þingsályktunartillögu 3. maí 2002 ályktaði Alþingi að gera bæri úttekt á 

umfangi skattsvika, skattsniðgöngu og dulinni efnahagsstarfsemi. Var þá sett á laggirnar 

sérstök skattsvikanefnd til að rannsaka þessi mál. Nefndin gaf út skýrslu árið 2004. Þar 

greindi hún skattsvik á Íslandi í þrennt (Skýrsla um starfshóp skattvika á  Íslandi, 2004): 

1. Svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur.  

2. Bókhalds- og framtalssvik. 

3. Skattsvik í gegnum erlend samskipti 

 

1. Svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur. 

Þegar litið er á svarta atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur þá fellur undir það hvers 

konar svört vinna. Eins getur verið um að ræða laun í formi bónusa eða kaupréttarsamninga. 

Þá er líka algengt að einstaklingar hefi upp rangar upplýsingar til að svindla í kerfinu má þar 

nefna ranga hjúskaparstöðu. 

 

 2. bókhalds og framtalssvik. 

Þegar litið er á bókhalds og framtalssvika þá nær það yfir ansi margt. Aðallega eru þetta 

rangfærslur í bókhaldi og er þá oft tekjum haldið utan bókhalds. Þá er þetta líka einkaneysla 

færð sem rekstrarkostnaður og getur oft verið mjög matskennt hvað telst einkaneysla og hvað 

ekki. Má þá t.d. nefna risnu (Reglugerð um um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi. 483/1994) 

 

3.Skattsvik í gegnum erlend samskipti. 

Þegar litið er til skattsvika í gegnum erlend samskipti þá ganga svikin út á það að telja ekki 

fram tekjur og eignir erlendis frá. Þegar ísland fékk aðild að EES samningum þá urðu 

fjármagnsviðskipti við önnur lönd innan EES frjáls. Skýrsla Alþingis bendir á að þessi lög 

voru ekki nógu vel útfærð því þau voru mikið misnotuð af íslenskum útrásarvíkingum 

(Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna og 

tengdir atburðir, 2008).  Notast er við ýmiss brögð til að komast undan skatti, hér eru nokkur 

þeirra: 
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Innlend þjónusta seld í nafni erlends félags. 

Hér selur einstaklingur íslensku félagi þjónustu, oft tengdu félagi í nafni erlends félags sem er 

utan lögsögu Íslands og tekur þá viðkomandi þóknun fyrir ráðgjöf. Erlenda félagið er þá 

iðulega skráð í skattaparadís eða lágskattasvæði en launin eiga að vera skráð á Íslandi og 

skattleggjast í samræmi við það. 

 

Atvinna hér á landi fyrir erlent félag. 

Einstaklingur sem starfar hér á landi en þiggur laun frá erlendu félagi. Félagið liggur fyrir 

utan íslenska lögsögu og þarf því einstaklingurinn ekki að standa í skilum á skatti við 

yfirvöld. 

 

Málamyndabúseta erlendis. 

Það hefur gerst að íslenskir ríkisborgarar tilkynni brottflutning úr landi en séu áfram búsettir 

hér á landi. Oft starfa þá hjá félagi sem þeir eiga eða hafa ítök í og fá laun í formi þóknunar 

sem engin staðgreiðsla er dregin af. Þá er líka þekkt dæmi að fólk geri þetta til að fá lægri 

skattlagningu á laun sín. 

 

Yfirfærsla hagnaðar til erlends dótturfélags. 

Hér er stofnað dótturfyrirtæki erlendis sem hefur enga starfsemi heldur flytur hagnað af 

innlendri starfsemi til erlenda dótturfélagsins. Er dótturfélagið þá oftast skráð í skattaparadís 

eða lágskattasvæði. Þetta er hægt með láni til móðurfélags gegn óeðlilega háum vöxtum, 

þóknanir fyrir tækni,einkaleyfi, vörumerki eða fleira. 

 

Stofnun eignarhaldsfélaga í skattaparadísum og vildarsvæðum. 

Þegar íslensk hlutafélög selja hlutabréf mega þau fresta skattlagningu söluhagnaður með því 

að fjárfesta í nýjum og færa niður skattalegt stofnverð þeirra. Er þá stofnað eignahlutafélag í 

skattaparadís og hlutabréf keypt þar. Öllum söluhagnaði er þá komið undan skatti (Skýrsla um 

starfshóp skattvika  á Íslandi, 2004). 
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Rannsóknir á skattsvikum á Íslandi 

Fjórar skattsvikanefndir hafa verið skipaðar af Alþingi. Nefndirnar höfðu það hlutverk að 

meta umfang skattsvika á Íslandi og reyna finna umbætur á núverandi skattafyrirkomulagi. 

Nefndirnar störfuðu árin 1984-1986, 1990-1992 og 2004-2005.  Það er almennt talið að hægt 

sé að finna umfang skattsvika með því að bera ráðstöfunar uppgjör ríkisins við framleiðslu 

uppgjörið og er þá talið að munurinn séu skattsvik ( Skýrsla um starfshóp skattsvika  á Íslandi, 

2004). 

Þá var líka sett á fót virðisaukaskattnefnd af Alþingi árið 2000, en hennar hlutverk var að 

athuga hvað mætti betur fara og hvernig væri auðveldara að innheimta hann. Allar nefndirnar 

söfnuðu gögnum og gerðu kannanir sem almenningur tók þátt í.  

 

Skattsvikanefndin 1984 – 1986 

Fyrsta skattsvikanefndin var skipuð í september í kjölfar ályktunar Alþingis. Hlutverk 

nefndarinnar var að kanna umfang skattsvika og búa til vel ígrundaða skýrslu sem hún myndi 

síðan leggja fyrir Alþingi. Þar komu fram helstu áhættuþættir, hvar skattsvik væri helst að 

finna og hve stór hluti landsframleiðslu væri undir dulinni starfsemi. Síðan bar nefndin Ísland 

saman við önnur lönd til samanburðar til að sjá hvort við værum betur eða verr sett en þjóðir í 

kringum okkur. Að lokum voru tillögur um hvað mætti betur fara í löggjöf, skipulagi og 

áherslum skattayfirvalda ( Skýrsla nefndar sem kannaði umfang skattsvika, 1986). 

 

Skattsvikanefndin 1992 – 1993 

Önnur skattsvikanefndin var skipuð í september 1992 í kjölfar ályktunar Alþingis. Hlutverk 

hennar var svipað og í fyrri nefndinni. Hlutverkið var að leggja mat á umfang skattsvika, 

nefndin endurmat niðurstöður fyrri nefndar og skoða hvaða breytingar hefðu átt sér stað á 

skattalögum síðan fyrri nefnd skilaði af sér skýrslunni. Þá gerði nefndin tillögur um hvað 

mætti betur fara í skattinnheimtunni og skattframkvæmdinni yfir höfuð ( Skýrsla nefndar um 

umfang skattsvika og tillögur um aðgerðir gegn þeim, 1994). 

 

Virðisaukaskattsnefndin 1999–2000. 

Þessi nefnd var skipuð til að gera úttekt á virðisaukaskatti. Kannaði nefndin hvort að 

virðisaukaskattframkvæmdin hefði gengið eins og lagt var upp með í upphafi. Þá voru störf 

nefndarinnar að kanna þróun heildarveltu þjóðarinnar og skoða þróun innskatts í samræmi við 
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það. Að lokum gerði nefndin úttekt á því hvort þyrfti að gera breytingar á skattframkvæmd, 

lagaákvæðum og innheimtu (Skýrsla nefndar um framkvæmd virðisaukaskatts, 2000). 

 

Skattsvikanefndin 2004-2005 

Þriðja skattsvikanefndin var skipuð í júli 2004 í kjölfar ályktunar Alþingis. Störf nefndarinnar 

voru að gera úttekt á umfangi skattsvika, skattsniðgöngu og dulinni efnahagsstarfssemi. 

Kannaðar voru hvaða breytingar höfðu átt sér stað frá fyrri skýrslu sem var gefinn út árið 

1993. Könnuð var þróun skatta í atvinnugreinum, landsvæðum og í samanburði við aðrar 

þjóðir. Eins vildi nefndin kanna hve stór hluti skattsvikanna mætti rekja til slakrar 

skattframkvæmdar. Þá átti starfshópurinn að leggja fram tillögur til úrbóta á sviði 

skattaeftirlits og skattrannsókna. Nefndin fékk Capacent Gallup til að leggja fram 

spurningalista tengdu skattalegu siðferði fyrir almenning og er hægt að sjá spurningarnar í 

viðauka. 

Helstu niðurstöður nefndarinnar voru að tekjutap ríkis og sveitarfélaga sé milli 8,5% 

til 11,5% af heildarskatttekjum ríkis og sveitarfélaga (Skýrsla um starfshóp skattvika  á 

Íslandi, 2004). Tekjutapið skiptist í eftirfarandi: 

Tapaðar skatttekjur sem hlutfall af heildarskatttekjum opinberra aðila: 

Svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur 6–8% 

Bókhalds- og framtalssvik 1,5–2% 

Skattsvik í gegnum erlend samskipti 1–1,5% 

Samtals 8,5–11,5% 

 

Eða 

Tapaðar skatttekjur í milljörðum kr.: 

Svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur 18–24 

Bókhalds- og framtalssvik 4,5–6 

Skattsvik í gegnum erlend samskipti 3–4,5 

Samtals 25,5–34,5 

(Skýrsla um starfshóp skattvika  á Íslandi, 2004). 

 

Samkvæmt skýrslu Alþingis frá 2004 um skattsvik þá liggur eftirfarandi fyrir um ofangreinda 

liði: 

 

 



9 

Vanframtaldar tekjur og svört atvinnustarfsemi 

Talið var að umfang skattsvika af þessum toga hafi dregist saman. Sú ályktun var dregin 

vegna þróunar i atvinnugreinum, betri og skýrari skattframkvæmd, auknum skattrannsóknum 

og auknu upplýsingaflæði gegnum þriðja aðila. Þá taldi nefndin líka að harðari refsingar og 

dómar í fjölmiðlum hafi haft varnaðaráhrif.  

Fyrri athuganir á umfangi skattsvika bentu til þess að skattsvik væru í kringum 4,5-6% 

af verg landsframleiðslu. Það er aðeins hærra en í nágrannalöndunum. Það væri jafnvel hægt 

að ná þessu enn frekar með bættu skattaeftirliti (Skýrsla um starfshóp skattvika  á Íslandi, 

2004). 

Nefndin taldi að vanframtaldar tekjur og svört atvinnustarfsemi hafi ekki aukist frá 

síðustu skýrslu. En 4,5-6% af verg landsframleiðslu eru 18-24 milljarðar króna. Ríkið og 

sveitafélög gætu gert ýmislegt við þá peninga. Svört atvinnustarfsemi er talinn stærsti hluti 

skattsvika í Evrópu og einnig á Íslandi. Þá er auðveldast að mæla þessa tegund skattsvika.  

Fólk tengir oft ekki svarta atvinnustarfsemi eða kaup á vöru á svörtum markaði sem 

skattsvik. Fólk tengir oft skattsvik við vel menntað hástéttafólk og útrásarvíkinga. Viðhorf 

samfélagsins til svartrar vinnu og kaupa á vörum á svörtum markaði verður að teljast mjög 

slæm miðað við svör kannana í fyrrnefndri skýrslu.  

Þegar viðhorfið er svona þá er ákveðin hætta á að almenningur freistist til að vera í 

svartri vinnu t.d. í byggingariðnaði og ýmis konar þjónustu. 

 

Bókhalds og framtalssvik 

Skýrslan fjallar jafnframt um umfang bókhalds og framtalssvika. Erfitt er að meta þennan 

flokk, hann mælist ekki nema að hluta til með þeirri aðferð sem beitt var á flokkinn fyrir ofan. 

Talið er á nágrannalöndum að þetta sé í kringum þriðjungur vanframtalinna tekna. Ekki hefur 

verið gerð úttekt á þessu hér á landi en talið er að umfangið sé svipað og á Norðurlöndunum 

eða um þriðjung vanframtalinna tekna. Því taldi nefndin að þetta samsvari 1,5-2% af verg 

landsframleiðslu eða 4,5-6 milljarðar á verðlagi ársins 2003. Það getur reynst afar erfitt að 

koma upp um þennan hluta og getur tekið gríðarlega mikinn tíma að koma upp um mál af 

þessum toga. 

 Í skýrslu frá Ríkisendurskoðun er fjallað um hefðbundinn skattsvikamál og þau 

flokkuð eftir fjölda vinnustunda til að finna skattsvik 
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Niðurstaðan var eftirfarandi: 

                                1997                     1998                       1999 

<100 stundir 31% 33% 23% 

100-300 stundir 45% 45% 44% 

>300 stundir 24% 22% 33% 

 

Tafla 1 Rannsóknar vinnustundir tengdar skattsvikum 

                      

Má út frá þessu ætla að það sé frekar dýrt að rannsaka skattsvik ( Ríkisendurskoðun, 2001). 

 

Virðisaukaskattsvik 

Fjármálaráðuneytið gaf út skýrslu árið 2000 um athugun á skilum virðisaukaskatts. (Skýrsla 

nefndar um framkvæmd virðisaukaskatts, 2000) 

Þar voru kannaðar helstu þjóðhagsstærðir og breytingar á þeim í samræmi við breytingar á 

virðisaukaskatttekjum. Reynt var að finna út frávik. Niðurstaðan varð sú að greiðsla 

virðisaukaskatts var 91% í fyrstu eftir að hann var tekinn upp eða árið 1990. Árið 1998 voru 

skilin á virðisaukaskatti kominn í 94%. Var þá talið að svik á virðisaukaskatti væri í kringum 

6%-8% af heildarstofni eða 4-5 milljarða tap á ári. Taldi nefndin þessa hækkun stafa af bættri 

skattaframkvæmd, bættu árferði, stofnun Skattrannsóknarstjóra ríkisins og strangari 

refsiákvæði hafi haft varnaðaráhrif (Skýrsla nefndar um framkvæmd virðisaukaskatts, 2000) 

 

Skattsvik í gegnum erlend samskipti 

Skýrslan fjallaði líka um skattsvik í gegnum erlend samskipti. Þar var talið að skattsvik í 

gegnum erlendar leiðir hafa aukist mjög mikið. Aðild að EES og frjálsari viðskipti milli landa 

gera það auðveldara. Telur nefndin að þetta sé í kringum 1-1,5% af heildarframleiðslu 

landsins eða 3-4,5 milljarðar á verðlagi ársins 2003. Það þarf töluverða þekkingu til að 

framkvæma skattsvik af þessu tagi og er því mjög líklega um hámenntað fólk að ræða. 

Leiðirnar til að framkvæma svik af þessu tagi krefjast yfirleitt töluverðs fjármagns og 

fyrirhafnar og er því ólíklegt að venjulegur maður hafi kunnáttu í svik af þessu tagi. ( Skýrsla 

um starfshóp skattvika á  Íslandi, 2004). 
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Þingsályktunartillaga fyrir Alþingi árið 2012 

Fyrir Alþingi nú hefur verið lögð tillaga um bætt skattskil. (741. mál þingskj. 1179). Fyrsti 

flutningsmaður er Skúli Helgason en að tillögunni koma fleiri stjórnarþingmenn. Tillagan er 

svohljóðandi. „Alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að leggja fram aðgerðaáætlun um 

bætt skattskil, sem feli í sér aukið skatteftirlit, skattrannsóknir og markviss viðbrögð gegn 

undanskotum frá sköttum. Fjármálaráðherra hafi samráð við embætti ríkisskattstjóra, 

skattrannsóknarstjóra og tollstjóra við gerð áætlunarinnar og leiti viðhorfa hjá 

Alþýðusambandi Íslands, Samtökum atvinnulífsins, Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun, 

Reykjavíkurborg, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og öðrum hagsmunaaðilum, eftir því sem 

tilefni þykir til. Aðgerðaáætlunin verði lögð fram eigi síðar en 1. október 2012 þar sem fram 

komi mat á því hvort undanskot hafi aukist og þá hvernig, hvort gera þurfi lagabreytingar og 

þá hverjar til að draga úr og vinna gegn undanskotum, hvernig eftirlitsaðgerðum verði helst 

háttað og hvaða aðrar aðgerðir séu til þess líklegar að stemma stigu við undanskotum frá 

sköttum.“ 

Mikilvægt er að áfram sé fylgst með skattsvikum á Íslandi. Hefð hefur verið fyrir því 

að gefa út skýrslu tengda skattskilum á um það bil 10 ára fresti og er mikilvægt að halda því 

áfram. 
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Af hverju ákveður fólk að svíkja undan skatti ? 

Árið 1968 kom Gary Becker með fyrstu kenninguna sem tengist skattsvikum. Kenning hans 

kallaðist glæpur og refsing, hagfræðileg greining (Becker, 1968). 

Kenningin gengur út á það að hagrænt hugsandi menn hneigjast til að breyta þannig að 

ávinningur þeirra verði sem mestur. Þetta þýðir að fjárhagslegir glæpir aukast ef fjárhagslegur 

kostnaður við lögbrotið minnkar og líkurnar á að upp komist um glæpinn minnkar. 

Becker taldi þó fleiri þætti en hagnaðarvon hafa áhrif og má þar nefna: 

• Ávinningur af skattsvikum. 

• Fjárhagsleg viðurlög vegna skattsvika. 

• Líkur á að upp um skattsvik komist. 

• Refsingar við skattsvikum. 

• Skattsvikatækifæri. 

• Ríkjandi félagsleg viðhorf. 

• Viðhorf og þarfir einstaklingsins. 

• Manngerð. 

 

 Becker setti þetta fram á þennan hátt: 

 

Ávinningur af skattsvikum = undanþeginn skattur – viðurlög * líkur á að upp komist um 

skattsvik.  

 

Ef ekkert kæmi til annað en fjárhagslegur ávinningur mundi rökrænt hugsandi maður fremja 

skattsvik ef ávinningurinn er einhver jákvæð stærð ( Becker, 1968). Í raunveruleikanum 

skiptir fleira máli, t.d. hvort að svikin verði gerð opinber. Eftirfarandi formúla fyrir 

skattsvikum kemur fram í grein eftir Agnar Sandmo (2004) sem er af svipuðum toga og 

kenning Beckers.  Hér fyrir neðan er W heildarinnkoma af skattgreiðandanum. t er 

skatthlutfallið. Heildarupphæðin sem er komist hjá er E, svo heildarinnkoman er W-E. Ef 

skattsvikin eru ekki uppgötvuð af skattayfirvöldum þá er heildarinnkoman hjá 

skattgreiðandanum eftirfarandi. 

 

Y=W-t(W-E)=(1-t)W+tE. 
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Ef skattsvikin eru uppgötvuð borgar skattgreiðandinn sekt svo að heildarkoman breytist þá í 

eftirfarandi: 

 

Z=(1-t)W+tE-?E=(1-t)W-(?-t)E 

 

         Það er þó fleira til í skattsvikum en bara fjárhagslegur ávinningur. Kirchler og Wahl 

(2010) hafa skipt skattgreiðendum í fjóra mismunandi hópa eftir skatthlýðni: 

1. Þeir sem eru sáttir með að borga skatt.  

2. Þeir sem borga skatt vegna hræðslu við skattayfirvöld. 

3. Þeir sem reyna að leita löglegra leiða til þess að halda greiddum skatti í lágmarki. 

 4. Þeir sem svíkja undan skatti. 

 

Einnig eru hlutverk siðfræði og félagslegra viðmiða mikilvæg. Félagsleg viðmið hafa 

mikil áhrif á skattsvik því flestir fylgja viðmiðinu sem er í samfélaginu á hverjum tíma án 

þess að hugsa. Félagsleg viðmið eru þar af leiðandi mikilvæg og skera út um hvort viss 

hegðun sé samþykkt eða fyrirlitin af samfélaginu.(Frey and Torgler, 2007).  

Þá hafa Frey og Torgler ( 2007) einnig  fjallað um áhrifavalda skattsvika og löghlýðni 

við skattayfirvöld. Þeir hafa skoðað ýmsar kannanir í mörgum löndum. Þeir nefna meðal 

annars að löghlýðni við skattayfirvöld eða skatthlýðni (tax compliance) tengist sterklega því 

siðferði sem ríkir í skattamálum viðkomandi lands. 

         Þessar kannanir sýna meðal annars fram á að þeir sem eru löghlýðnir líta á skattsvik sem 

ósiðlegt athæfi. Þær sýna einnig að skatthlýðni sé meiri ef stjórnvöld höfða til samvisku fólks. 

Í könnunum kemur fram að ef skattsvik eru tengd við lágstétt hefur það fælingarmátt á aðra 

borgara. Þá kemur það fram að þeir sem eiga vini sem svíkja undan skatti séu líklegri til að 

vera skattsvikarar sjálfir. Jafnframt kemur fram  að skatthlýðni í samfélögum sé meiri þar sem 

félagsleg samheldni er sterkari 

Þá telja Bosco og Mittone (1997) að margir borgi skatta umhugsunarlaust vegna 

umhyggju. Þeir fullyrða að skattgreiðendur séu ekki einungis áhugsamir um þeirra eigin 

velferð heldur er þeim líka umhugað um velferð almennings. Þegar þeir standa frammi fyrir 

ákvörðun um hvort þeir eigi að svíkja undan skatti eða ekki þá vita þeir að það verður minna 

fjármagn til fyrir velferð almennings. 

Laffont (1975) og seinna Sugden (1984) voru með tilgátu um þá sem reyna að minnka 

sína skatta eða jafnvel þá sem vísvitandi svíkja undan skatti.Tilgátan er byggð á þeirri ályktun 

að sanngjarn skattur sé sá skattur sem fólki finnst sanngjarnt að allir aðrir borgi. Skattsvik 
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leiða þá til sektar, taugaveiklunar eða lakari sjálfsímyndar. Þetta kemur aðeins fram ef 

skattgreiðsla viðkomandi sé lægri en það sem sanngjarnt er. Ef viðkomandi borgar of háan 

skatt að hans mati þá finnst honum hann vera að verja sjálfan sig með því að svíkja undan 

skatti. 

Þá hafa erlendar kannanir sýnt að skattgreiðendur vilji síður borga skatta af nokkrum 

ástæðum. Ástæðurnar geta verið þær að þeim mislíki hvernig ríkið ráðstafar sköttunum, ef 

þeim finnst að þeir hafi ekkert um það að segja hvernig sköttunum er ráðstafað, ef þeim finnst 

ríkið vanvirða óskir þeirra og ef þeim finnst ríkið vera ósanngjarnt (Alm og Torgler, 2006). Þá 

hafa Alm og Torgler (2006) greint skatta siðferði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Komust þeir 

að því að skatta siðferði bæði í Bandaríkjunum og Sviss er hærra en í öðrum OECD löndum. 

Þá eiga bæði Sviss og Bandaríkin það sameiginlegt að hafa sterka lýðræðislega hefð.  

Rætt hefur verið um hvort að það sé betra að reyna geðjast skattgreiðendum eða reyna 

að efla reglugerðir og refsingar til að gera þá hræddari. Það getur verið erfitt að finna hinn 

fullkomna milliveg því að ef margar og flóknar reglugerðir og lög eru sett þá er líklegt að 

nýjar glufur myndist sem og að fólk einfaldlega skilji þær ekki. Aftur á móti verða alltaf 

einhverjir svartir sauðir sem svífast einskis til að svíkja undan sem myndu mögulega hræðast 

skattsvik með ströngum reglum (Kirckler, Hoelzl og Wahl, 2008). 

 

 

Mynd 1 Atferli skattgreiðanda í mismunandi umhverfi skattayfirvalda (Byggt á Kirckler, Hoelzl og Wahl 

(2008). 
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Kirckler, Hoelzl og Wahl (2008) settu fram kenningu um þetta sem þeir kölluðu „the 

slippery slope framework“. Kenningin fjallar um samskiptin milli skattgreiðanda og 

skattayfirvalda. Hún snýst um hvort skattgreiðendur treysti skattayfirvöldum og greiði 

sjálfviljugir eða styrk skattayfirvalda sem neyðir skattgreiðendur til að greiða skatta með 

hræðslu. Þegar traustið er mikið þá greiða skattgreiðendur sjálfviljugir en þegar traustið er 

lítið þá kjósa skattgreiðendur heldur að halda eftir skattinum. Þá getur traustið líka verið lítið 

en skattayfirvöld öflug og neyða skattgreiðendur til að greiða skatta. Má þá gera ráð fyrir að 

skattgreiðendur reyni það sem þeir geta innan ramma lagana að minnka skatta sína en þeir 

þora þá ekki að svíkja undan skatti. Ef traust stjórnvalda er lítið og styrkur skattayfirvalda 

lítill svíkur fólk frekar undan skatti. 

Oft er þunn lína milli þess að þess að reyna minnka skatta samkvæmt lögum og 

skattsvika. Gassner (1983) fullyrðir að þegar skattgreiðendur reyni að komast hjá sköttum (tax 

avoidance) feli það aðeins í sér frelsi til að sýna fram á þær tekjur sem gera skattagreiðslur 

sem lægstar samkvæmt gildandi lögum. Gassner telur að frelsi skattgreiðanda til að reyna 

lækka skatta endi þar sem gildandi lög eru hætt að vera virt. 

Oft getur verið matskennt hvar línan er. Getur það verið vegna flókinna laga og 

reglugerða, skorts á vitneskju eða kunnáttu og stundum hegðun ríkjandi skattayfirvalda í 

skattrannsóknum og dómum. Þar sem sum lög virðast vera hunsuð að hluta til eða alveg þrátt 

fyrir að lögin séu ótvíræð (Slemrod, Blumenthal, og Christian, 2001). 

Má nefna risnu sem dæmi (Reglugerð um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

atvinnustarfsemi 483/1994). 

„Risna vegna atvinnuresktrar, þ.e. sá kostnaður sem lagt er í til að ljúka viðskiptum, afla nýrra 

viðskiptasambanda eða halda þeim við, enda sé kostnaður eðlilegur miðað við tilefni. 

Frádráttarbær risna þarf að beinast að aðilum sem ekki starfa við fyrirtækið eða tengjast því 

með öðrum hætti, svo sem stjórnarmenn eða hluthafar. Til staðfestingar risnukostnaðu þurfa 

upplýsingar m.a. um tilefni risnu, hverjir hennar nutu og tengsl þeirra við fyrirtækið að liggja 

fyrir með aðgengilegum hætti.“ Hér getur oft verið matskennt hvað risnan nær undir, nær hún 

undir máltíð og vín eða bara máltíð? Nær hún undir einungis forstjóra sem fyrirtækið er að 

semja við eða forstjórann og konuna hans? 

Árið 2009, var gerð rannsókn fyrir skattayfirvöld í Austurríki (Kirchler og Wahl, 

2009). Valdir voru aðilar í sjálfstæðum atvinnurekstri til að taka þátt í rannsókninni þar sem 

þeir hafa betra tækifæri til að komast hjá sköttum. Úrtakið samanstóð af 98 konum og 212 

körlum eða 310 þátttakendum samtals. Meðalaldur þátttakenda var 43 ár og var um þriðjungur 

háskólamenntaður, og fjórðungur með annars konar menntun. 
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Spurningalistinn innihélt 35 spurningar, þar sem skalinn var frá 1 mjög ósammála til 9 mjög 

sammála og frá 1 ólíklega til 9 mjög líklega. Var skattgreiðendum sem svöruðu 

purningalistanum skipt í 4 flokka, Skattgreiðendur sem greiða sjálfviljugir (voluntary tax 

compilance), skattgreiðendur sem eru neyddir til að greiða ( forced tax compilance), 

skattgreiðendur sem reyna að komast hjá sköttum ( tax avoidance) og að lokum 

skattgreiðendur sem vilja svíkja undan skatti ( tax evasion). Taka skal fram að skattgreiðendur 

fengu þetta allt í beinum lista og vissu ekki af flokkunum. Sjá má spurningalistann í heild 

sinni í viðauka. 

Þegar þátttakendur voru spurðir „Ef þú gætir fengið ráðgjöf hjá skattaráðgjafa til að 

reyna minnka skatta þína hversu líklegt er að þú myndir nýta þér það?“, Var þá svörun mjög 

jákvæð eða meðaltal 7,7 af 9 mögulegum. Fólk var almennt mjög sammála flestum 

fullyrðingum sem komu að því að reyna minnka skattgreiðslur hjá sér. Það er því nokkuð 

líklegt að eitthvað af þeim þátttakendum sem geri það reyni að nýta glufur í lögunum til að 

minnka skattgreiðslur sínar.  

Þegar kemur að skattsvikum þá eru flestir sammála spurningunni: „Þú ert að 

heimsækja ættingja erlendis og getur skráð hótel og máltíðir á fyrirtækið þitt myndir þú gera 

það?“ Spurningin fær rúmlega 5 af 9 mögulegum að meðaltali. Hinar spurningarnar í 

skattsvikaflokknum eru flestar með meðaltal 4-4,5 af 9 mögulegum. Þá var meðaltal flokkana 

fjögurra í heild sinni eftirfarandi:  

 

Sjálfviljugir (voluntary tax compliance) 5,39 

Neyddir (forced tax compliance) 5,29 

Forðast skatta (tax avoidance) 5,75 

Skattsvik (tax evasion) 4,29 

 

Tafla 2 Meðaltal skatthlýðni eftir flokkum ( Kirchler og Wahl, 2009). 

 

Athyglisvert er að fleiri eru sammála fullyrðingunni um að reyna komast hjá því að 

borga skatta en að borga þá sjálfviljugir eða borga þá vegna þess að þeir neyðast til. Það gæti 

verið að skattgreiðendunum í þessu tilviki finnist ósanngjarnt hvað þeir borgi háa skatta 

samanber fyrrnefndu kenningar Laffont (1975) og Suften (1984). Rannsóknin sýnir líka að 

fólk  virðist vera nokkuð opið fyrir því að fremja skattsvik. (Mynd í viðauka um fylgni milli 

flokkana fjögurra). Neikvæð fylgni er á milli skattsvika og þeirra sem borga skatt sjálfviljugir. 
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Þá er jákvæð fylgni milli þeirra sem eru neyddir til að greiða skatt og þeirra sem reyna að 

forðast skatt. Það er líka  jákvæð fylgni milli þeirra sem greiða skattinn sinn sjálfviljugir og 

þeirra sem reyna að forðast skatt (Kirchler og Wahl, 2009). 

Gerð var stór könnun af svipuðum toga í Ástralíu árið 2001 (Brathwaite, 2003). 

Könnunin var gerð til að að finna út hvað skattayfirvöld gætu gert betur og hvernig þau gætu 

brugðist við mögulegum skattsvikum. Spurðar voru 29 spurningar og áttu þátttakendur að 

velja tölu frá  1-5 þar sem 1 var mjög ósammála og 5 mjög sammála. Spurningalistann má sjá 

í viðauka. Í þessari rannsókn beitti Brathwaite nýrri aðferð en þá skipti hún spurningunum 29 

í fimm undirflokka. Hún nálgaðist spurningarnar frá hvatastöðu skattgreiðanda (motivational 

postures). Brathwaite skipti þátttakendum í flokkana trygga skattgreiðendur (commitment),  

þá sem sætta sig við að borga skatta (capitulation), þá sem eru á móti skattayfirvöldum 

(resistance), þeir sem vilja ekki greiða skatta (disengagement) og að lokum þá sem  reyna að 

finna leiðir til að minnka skatta (game playing). Braithwate sýndi með rannsókninni hvar 

skattayfirvöld í Ástralíu stóðu gagnvart skattgreiðendum.  

Niðurstöðurnar úr könnuninni eru eftirfarandi (Braithwate, 2003): 

 

 

Mynd 2 Viðhorf skattgreiðenda gagnvart yfirvöldum (Brathwaite, 2003). 

 

Eins og sjá má á súluritinu hér fyrir ofan þá eru flestir sem sýna tryggð (commitment) í garð 

skattayfirvalda eða meðaltal 3,85 af 5 mögulegum. Þá eru þeir sem sætta sig við 

skattayfirvöld (capitulation) með meðaltal 3,4 af 5 mögulegum. Þá má geta þess að 92% voru 

meira jákvæðir en ekki í garð skattayfirvalda. Óánægja með skattayfirvöld (resistance) er með 

meðaltal 3,18 og voru 55% í könnuninni reiðubúnir að gagnrýna skattayfirvöld opinberlega. 

Flokkurinn þar sem fólk reynir að minnka greiðslu skatta (game playing) var með meðaltal 
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2,42. Flokkurinn þar sem fólk vill ekki  greiða skatta (disengagement) var með meðaltal 2,31. 

Fólk átti í könnuninni að setja sjálfan sig í flokk af þeim flokkum sem hér eru framannefndir 

og athyglisvert er að aðeins 7% þátttakenda voru á móti greiðslu skatta(disengagement). Þrátt 

fyrir það var samt tæplega helmingur að meðaltali sammála spurningunum í þeim flokki. 

 Braitwate heldur því fram að skattgreiðendur eigi mjög auðvelt að flakka milli 

fyrrnefndra flokka. Þegar skattgreiðendur fá bréf frá skattayfirvöldum þá eru þeir sáttir við að 

greiða skattinn eða finnst þeim að minnsta kosti tilneyddir. Þegar fólk fer síðan nákvæmlega 

yfir hversu mikið þau eiga að borga þá fer það að verða neikvætt í garð skattayfirvalda, reyna 

finna leiðir til að borga minna og jafnvel svindla ef svo ber undir (Brathwaite, 2003). 

Fyrrnefndir flokkar endurspegla þá fjarlægð sem skattgreiðendur kjósa að setja sig í 

við skattayfirvöld. Því meiri fjarlægð, því líklegra er að viðkomandi þyki lítið til 

skattayfirvalda koma. Það þarf þó alls ekki að þýða að þeir fari ekki eftir lögum og reglum 

(Brathwaite, 2003). Þá eru flokkanir fimm vísbending um hversu mikið hver einstaklingur 

tekur þátt í skattkerfinu og hversu tilbúinn hann er í að fara eftir reglum yfirvalda.  

Þeir sem eru ekki skatthlýðnir geta verið það af ótal ástæðum. Þá þurfa stjórnvöld 

strax að grípa inn í. Skattayfirvöld verða að sýna samfélaginu að skattsvik séu ekki liðin. Þau 

þurfa að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig og það verði öðrum víti til varnaðar. Þau verða 

samt að gæta sín á því að koma eins vel og hægt er í slíkum málum. Það er slæmt að hafa 

einhvern einstakling mjög illan út í skattayfirvöld allt sitt líf. Skattgreiðendur vilja hafa 

skattayfirvöld sem leggja mark sitt í að reyna hjálpa en ekki reyna að finna svikara og gera 

lítið úr þeim. Skattayfirvöld þurfa traust fólksins til að ná niður skattatapi. Skattayfirvöld ættu 

að einbeita sér að því að upplýsa og fræða fólk og á sama tíma taka á þeim málum sem fara 

ekki nægilega vel (Braithwate 2003).  

Í könnuninni var einnig spurt um hvernig fólkið minnkaði skatta sína og hvernig það 

svindlaði á skattayfirvöldum ef við ætti.   
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Varkárar aðferðir til að lækka skatta 

                                        Hafa notað það                   Hafa enga vitneskju um 

 

Tafla 3 Varkárar aðferðir til að lækka skatta (Brathwaite, 2003). 

 

Áhættusamar og róttækar aðgerðir til að lækka skatta 

Aðferðir til að breyta tekjum 

í söluhagnað á 

hlutabréfum,skuldabréfum og 

fasteignum.  

1,6% 16,4% 

Skattaskjól 1,7% 15,2% 

Erlend skjattaskjól og önnur 

erlendar aðferðir til að dylja 

skatt. 

0,6% 13,9% 

 

Tafla 4Áhættusamar og róttækar aðgerðir til að lækka skatta (Brathwaite, 2003). 

 

Töluvert margir voru reiðubúnir að minnka skatt sinn aðeins niður en aðeins innan 

skikkanlegra marka (  sjá  töflu 3.1.) Þegar kom að því að fara út í áhættusamar aðgerðir til að 

minnka skatta sína þá voru fáir tilbúnir til þess ( sjá töflu 3.2)  

 

Lántaka til kaupa á lélegri 

fjárfestingu sem er hægt að 

nota sem skattafslátt. 

12,1% 18,1% 

Starfsmanna hlutabréfa 

fyrirkomulag 

1,7% 13,3% 

Launa pakkar 7,2% 11,6% 

Stór eftirlauna pakki 20,2% 6,7% 

Afleiðu viðskipti 0,9% 21,2% 
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Íslenskar rannsóknir 

Skoðanakannanir tengdar skattsvikum hafa verið gerðar á Íslandi í þrígang, þá fyrst árið 1985 

og síðan aftur árið 1992 og að lokum árið 2003. Skoðanakannanirnar voru gerðar af 

skattsvikanefndum sem störfuðu fyrir Alþingi. 

 

Spurningar 7 til 12 í könnuninni eru hvað áhugaverðastar. 

 

 

 

 

 

 

( Úr skýrslu um starfshóp skattvika á á Íslandi, 2004, bls. 20) 

 

Í skoðanakönnunum kemur fram að þeim fækkar sem myndu þiggja tekjur sem ekki 

þyrfti að gefa upp til skatts úr 71,2% í 55,9%. Þá er einnig gott að sjá að fleiri myndu afþakka 
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þessar tekjur en sú tala hækkar úr 13,5% í 31,5%. Þá kemur fram að 66% í aldurshópnum 16-

24 ára myndu þiggja greiðslur af þessu tagi en talar fer síðan stiglækkandi eftir því sem 

þátttakendur eru eldri og eru einungis 42% í aldurshópnum 55-57 ára. Líklegt er að lækkunin 

frá 71,2% í 55,9% stafi af betra árferði. Þá verður að teljast sennilegt að eldra fólkið sé með 

meiri siðferðiskennd gagnvart samfélaginu sem gæti útskýrt af hverju eldra fólk sé 

heiðarlegra. Annars finnst mér spurningin gölluð í heild sinni, spurningin ætti frekar að vera 

„myndir þú vinna svarta vinnu til að auka tekjur þínar ef þér byðist hún“. Tekjur í þessu 

tilfelli geta verið mjög mismiklar (sjá spurningu 7). 

Ljóst er að færri myndu halda tekjum frá skattinum.  Hlutfallið fer úr 17% í 9%. 

Athyglisvert er að þeir sem starfa við faglærð iðnaðarstörf svara 26% játandi. Auðveldara er 

að koma tekjum undan þegar afgreiðsla fer ekki fram fyrir framan sjóðsvél (sjá spurningu 8). 

Litlar breytingar eru milli ára um álit fólks og skoðana um hvort skattayfirvöld geti 

uppgötvað skattundandrátt. Þá eru aðeins fleiri sem telja mögulega skattayfirvalda litla að 

koma upp um skattundandrátt (sjá spurningu 9). 

Flestir telja að lækkun skatta eða 42,3% myndi draga mest úr undandrætti skatta. Þá 

telja næst flestir eða 25,3% að hert eftirlit myndi draga mest úr undandrætti. Þá er athyglisvert 

að 1992 þá töldu flestir að hert yfirlit myndi draga mest úr undandrætti en 2003 telja flestir að 

lækkun skatta myndu draga úr skatta undandrætti. Hér á fyrrgreind kenning um Laffont 

(1975) og Sugden (1984)  við en þar er fjallað um að ef fólki finnist það vera greiða of háa 

skatta miðað við aðra þá réttlætir það skattsvik (sjá spurningu 10). 

Um 70% svarenda 2003 vilja vinna fyrir tekjur sem hægt er að skjóta undan skatti. Það 

er þó örlítil minnkun frá fyrri árum (sjá spurningu 11). 

Það er lítil breyting á viðhorfum um hvort það eigi að vera þung viðurlög gegn því að 

skjóta tekjum undan skatti. Rúmlega 70% eru mjög sammála eða frekar sammála því (sjá 

spurningu 12). 

Fólk virðist almennt vera ósammála þeirri fullyrðingu eða rúmlega 65% um að það sé 

nauðsynlegt að hafa skatta eins háa og raun beri vitni til að halda uppi velferðarþjóðfélaginu 

sem við búum í. Þá var 40% fólks árið 1992 sammála eða mjög sammála þessu en rétt 

rúmlega 30% árið 2003. Fólk virðist almennt ekki vera fullkomlega sátt við hvernig 

skattpeningum þeirra er eytt (sjá spurningu 13). 
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Lokaorð 

Skattgreiðendur svíkja undan skatti fyrst og fremst vegna fjárhagslegs ávinnings. Þó geta 

verið fleiri ástæður. Ef skattayfirvöld koma illa fram við skattgreiðendur þá aukast líkur á því 

þeir reyni að svindla á skattinum. Ef skattgreiðendum finnst þeir borga of háa skatta miðað 

við aðra þá aukast líkur á því að þeir svíki undan skatti (Laffont, 1975 Sugden, 1984). Ef 

skattgreiðendur eru ekki upplýstir um hvernig skattfé er eytt eða ef skattfé er ráðstafað illa að 

þeirra mati aukast líkur á undanskoti (Alm og Torgler, 2006). 

Fyrstu kenningar um skattsvik koma frá Gary Becker (1968) en hann setti upp einfalda 

formúlu sem átti að sýna fram á hvort að það borgaði sig að svíkja undan skatti eða ekki: 

Ávinningur af skattsvikum = undanþeginn skattur – viðurlög * líkur á að upp komist 

um skattsvik. 

Það spilar þó meira inn í en fjárhagslegur ávinningur. Ríkjandi viðhorf samfélagsins 

og siðferði eiga einnig stóran þátt í að móta viðhorf fólks til skatthlýðni. Til dæmis telja 

Bosco og Mittone (1997) að fólk borgi skatta vegna umhyggju fyrir öðrum. Flestir fræðimenn 

virðast vera sammála að tvær nálganir séu bestar til að auka skatthlýðni. Skattayfirvöld þurfi 

að hafa ströng viðurlög og einfalda en jafnframt góðar reglugerðir fyrir skattgreiðendur og 

hræða þá til greiðslu eða þá að vera mjög hjálpsamir, skilningsríkir og sanngjarnir og skapa 

traust og velvild. Ef skattayfirvöld eru hvorugt þá svíkur fólk undan skatti ( Alm og Torgler, 

2006 ; Kirckler, Hoelzl og Wahl, 2008). 

 Af því má draga þá ályktun að besta vopn við skattsvikum er að vera með einfalda og 

góða umgjörð í lögum og reglum, ströng viðurlög og reyna skapa velvild. Skattayfirvöld geta 

skapað velvild með því að upplýsa og fræða fólk um hvernig það á að bera sig í skattamálum, 

hjálpa þeim sem þurfa hjálp og hafa auðveldan aðgang að upplýsingum. 

Miðað við könnun sem gerð var í skattrannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að 

ungmenni á aldrinum 16-25 ára séu líklegri til að leyna tekjum fyrir skattayfirvöldum (Skýrsla 

um starfshóp skattvika á á Íslandi, 2004). Skatturinn ætti jafnvel að fara í samstarf við 

menntakerfi landsins og upplýsa ungmenni um mikilvægi skatta í velferðasamfélagi. 

Jafnframt verða skattayfirvöld að vera skilningsrík og reyna hjálpa skattgreiðendum í staðinn 

fyrir að reyna sífellt að vera koma upp um þá. Ef upp kemst að einhver sé að stinga tekjum 

undan skatti þá verða skattayfirvöld að koma fram í því máli af einstakri fagmennsku. Má þá 

alls ekki reyna gera lítið úr þeim einstakling sem um ræðir. Skattayfirvöld myndu tapa trausti 

frá almenningi ef upp kæmu hroðasögur í fjölmiðlum (Braithwate, 2003). 
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Skattsvik og hvað liggur að baki þeirra er snúið rannsóknarefni, en um leið 

skemmtilegt og fjölbreytt rannsóknarefni. Að reka samfélag kostar fjármuni.  Til þess þarf 

skatta.  Það þarf að ríkja almenn sátt í samfélagi hvað það vill hafa og kosta.  Skattar þurfa að 

vera sanngjarnir og hóflegir að mati flestra í samfélaginu.  Þetta er grundvöllur þess að fólk sé 

tilbúið að leggja sitt að mörkum. Til að vera árangursríkt þarf skattkerfi að vera einfalt og 

auðskilið. Allt þetta ætti að draga úr líkum á skattsvikum. Miklu máli skiptir að viðhorf fólks 

til skattayfirvalda sé jákvætt. Þau eru einungis þjónar okkar að ná í fé til að reka samfélagið. 

Skattayfirvöld þurfa því að vera sanngjörn og hjálpsöm.  Einnig þarf að vera alveg ljóst að 

skattasvik borgi sig ekki og ef menn gera það valdi það álitshnekki.  Viðhorf samfélagsins 

skiptir miklu og er ef til vill stundum vanmetið.  Í Noregi er til að mynda skattur á allar tekjur 

hversu litlar sem þær eru.  Sá skattur er lágur á lægstu tekjurnar en hækkar með vaxandi 

tekjum.  Hugmyndafræðin með slíkum skatti er að þá borgi allir skatt, allir leggi eitthvað til 

samfélagsins, enginn sé utangarðs.  Þetta er líklega góð hugmynd þar sem miklu máli skiptir 

að við séum öll í samfélagi og þurfum öll að taka þátt í því að fjármagna það. 
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Viðauki 

Items on voluntary tax compliance, enforced tax compliance, tax avoidance, and tax evasion in the 

original German version and the translated English version 

ID 

 

German English 

Freiwillige Steuerehrlichkeit Voluntary tax compliance 

  Wenn ich meine Steuern 

vorschriftsmäßig zahle, dann tue ich 

das, … 

When I pay my taxes as 

required by the regulations, I 

do so … 

 VTC1 … weil ich freiwillig meine Steuern 

bezahle 

… because I pay my taxes 

voluntarily 

 VTC2 … ohne lange darüber nachzudenken, 

wie ich sie reduzieren könnte 

… without spending a long 

time thinking how I could 

reduce them 

∗ VTC3 … weil es für mich selbstverständlich 

ist 

… because to me it’s obvious 

that this is what you do 

 VTC4 … auch dann, wenn es keine 

Steuerprüfungen gäbe 

… even if tax audits did not 

exist 

∗ VTC5 … um den Staat und andere 

BürgerInnen zu unterstützen 

… to support the state and 

other citizens 

∗ VTC6 … weil ich gerne zum Wohl Aller 

beitrage 

… because I like to 

contribute to everyone’s good 

∗ VTC7 … weil es für mich ganz natürlich ist … because for me it’s the 

natural thing to do 

∗ VTC8 … weil ich es als meine Pflicht als 

BürgerIn ansehe 

… because I regard it as my 

duty as citizen 

 VTC9 … obwohl ich weiß, dass Andere das 

nicht tun 

… even though I know that 

others do not do that 

 VTC10 … weil ich überzeugt bin, das Richtige 

zu tun 

… because I am sure I am 

doing the right thing 

  Erzwungene Steuerehrlichkeit Enforced tax compliance 

  Wenn ich meine Steuern 

vorschriftsmäßig zahle, dann tue ich 

das, … 

When I pay my taxes as 

required by the regulations, I 

do so … 

 ETC1 … weil ich mich gezwungen fühle, 

meine Steuern zu zahlen 

… because I feel forced to 

pay my taxes 

∗ ETC2 … weil viele Steuerprüfungen 

stattfinden 

… because a great many tax 

audits are carried out 

 ETC3 … obwohl ich am liebsten gar keine 

Steuern zahlen würde 

… although I would really 

prefer not to pay any taxes 

∗ ETC4 … weil die Steuerbehörde häufig 

kontrolliert 

… because the tax office 

often carries out audits 

∗ ETC5 … weil ich weiß, dass ich kontrolliert 

werde 

… because I know that I will 

be audited 



27 

ID 

 

German English 

Freiwillige Steuerehrlichkeit Voluntary tax compliance 

∗ ETC6 … weil Hinterziehung sehr streng 

bestraft wird 

… because the punishments 

for tax evasion are very 

severe 

∗ ETC7 … weil ich nicht genau weiß, wie ich 

Steuern unauffällig hinterziehen kann 

… because I do not know 

exactly how to evade taxes 

without attracting attention 

 ETC8 … nach langem Hin- und Herüberlegen, 

wie ich legal Steuern sparen könnte 

… after putting a lot of 

thought into how I could 

legally save taxes 

  Steuervermeidung Tax avoidance 

∗ TA1 Sie könnten sich selbst genau mit dem 

Steuergesetz auseinandersetzen, um 

nach Einsparungsmöglichkeiten zu 

suchen. Wie wahrscheinlich würden Sie 

sich genau mit dem Steuergesetz 

auseinandersetzen? 

You could take a detailed 

look at the tax regulations 

yourself to search for 

potential savings. How likely 

would you be to take this 

detailed look at the tax 

regulations? 

∗ TA2 Sie könnten in Ihrer Privatwohnung 

noch Lärmschutzfenster einbauen lassen 

und die entstandenen Kosten als 

Wohnraumsanierung in Ihrer 

Steuererklärung geltend machen. Damit 

würde sich Ihre Steuerlast reduzieren. 

Wie wahrscheinlich würden Sie die 

Wohnraumsanierung vornehmen? 

You could install soundproof 

windows in your private 

dwelling and claim the 

resulting cost as housing 

space reconstruction on your 

income tax return. This 

would have the effect of 

reducing your tax burden. 

How likely would you be to 

carry out the housing space 

reconstruction? 

∗ TA3 Sie könnten einen Kurs besuchen, der 

Sie über derzeitige steuerliche 

Absetzmöglichkeiten informiert. Wie 

wahrscheinlich würden Sie einen 

solchen Kurs besuchen? 

You could attend a course 

which informs you about the 

current possibilities for 

making claims against tax. 

How likely would you be to 

attend such a course? 

 TA4 Sie könnten im nächsten Jahr weniger 

arbeiten, damit Sie in eine geringere 

Einkommensklasse fallen und dadurch 

weniger Steuern zahlen müssen. Wie 

wahrscheinlich ist es, dass Sie im 

nächsten Jahr weniger arbeiten? 

You could work less next 

year, so as to fall into a lower 

income group and 

consequently pay less in tax. 

How likely is it that you 

would work less next year? 

∗ TA5 Sie könnten geringwertige 

Wirtschaftsgüter (z.B.: PC, Scanner, 

und andere Anschaffungen unter € 400, 

–), die Sie jedoch zur Zeit nicht 

benötigen, für Ihr Unternehmen 

You could buy low-value 

assets (e.g., PC, scanner, and 

other purchased equipment 

with a value below € 400, –) 

which you do not currently 
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ID 

 

German English 

Freiwillige Steuerehrlichkeit Voluntary tax compliance 

anschaffen, um Ihre 

Bemessungsgrundlage zu verringern. 

Wie wahrscheinlich würden Sie solche 

Güter anschaffen? 

need for your company, so as 

to decrease the figure on 

which your tax calculation is 

based. How likely would you 

be to purchase such assets? 

∗ TA6 Sie könnten Bildungsausgaben, die Sie 

für Ihre MitarbeiterInnen hatten, als 

Bildungsfreibetrag von Ihrer Steuer 

absetzen. Wie wahrscheinlich ist es, 

dass Sie den Bildungsfreibetrag nutzen? 

You could deduct against tax 

the training costs you 

incurred for your employees 

as an allowable deduction for 

education and training. How 

likely is it that you would use 

the allowable deduction for 

education and training? 

 TA7 Sie könnten Ihre Steuererklärung mit 

einem Steuerberater bzw. einer 

Steuerberaterin besprechen. Er bzw. sie 

könnte Ihnen noch ein paar Tipps geben, 

wie Sie mehr Steuern sparen könnten. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie mit 

einem bzw. einer Steuerberaterin 

sprechen? 

You could discuss your 

income tax return with a tax 

accountant. He or she could 

give you some hints as to 

how you could save more in 

tax. How likely is it that you 

would talk to a tax 

accountant? 

 TA8 Sie könnten eine Lebensversicherung 

abschließen und diese als 

Sonderausgabe, die Ihre 

Bemessungsgrundlage verringert, von 

der Steuer absetzen. Wie wahrscheinlich 

ist es, dass Sie eine Lebensversicherung 

abschließen? 

You could contract a life 

insurance policy and deduct it 

as a special expense against 

your taxable income. How 

likely is it that you would 

contract the life insurance? 

  Steuerhinterziehung Tax evasion 

 TE1 Sie könnten Ihr Auto als 

Geschäftswagen deklarieren, obwohl 

Sie es nur zu 30% für geschäftliche 

Zwecke nutzen und die Nutzung eines 

Geschäftswagens mindestens 50% 

geschäftlich sein muss. Wie 

wahrscheinlich würden Sie Ihr Auto als 

Geschäftswagen deklarieren? 

You could declare your car as 

a company car, although your 

use of it is only 30% for 

business purposes, and at 

least 50% business use is 

required for it to be assessed 

as a company car. How likely 

is it that you would declare 

your car as company car? 

 TE2 Sie könnten in Ihrem Fahrtenbuch auch 

private Fahrten als geschäftliche Fahrten 

angeben. Wie wahrscheinlich würden 

Sie private Fahrten als geschäftliche 

Fahrten angeben? 

You could enter private 

journeys as company 

journeys in your driver’s 

logbook. How likely is it that 

you would enter private 

journeys as company ones? 

∗ TE3 Eine Kundin hat bar bezahlt und keine 

Rechnung verlangt. Sie könnten diese 

A customer paid in cash and 

did not require an invoice. 
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Einnahme in Ihrer Steuererklärung 

absichtlich weglassen. Wie 

wahrscheinlich würden Sie diese 

Einnahme weglassen? 

You could intentionally omit 

this income on your income 

tax return. How likely is it 

that you would omit this 

income? 

∗ TE4 Sie haben einen Teil Ihrer Ware privat 

eingekauft. Sie könnten diese Ware 

später an StammkundInnen 

weiterverkaufen und den dabei erzielten 

Gewinn in Ihrer Steuererklärung 

verschweigen. Wie wahrscheinlich 

würden Sie den erzielten Gewinn in 

Ihrer Steuererklärung verschweigen? 

You bought some of your 

goods privately. You could 

resell those goods later to 

established customers and 

omit the profit from this sale 

on your income tax return. 

How likely would you be to 

omit the profit from this sale 

on your income tax return? 

∗ TE5 Sie könnten Rechnungen von 

Abendessen mit Ihren FreundInnen 

absichtlich als Geschäftsessen 

deklarieren. Wie wahrscheinlich würden 

Sie diese Rechnungen als 

Geschäftsessen deklarieren? 

You could intentionally 

declare restaurant bills for 

meals you had with your 

friends as business meals. 

How likely would you be to 

declare those restaurant bills 

as business meals? 

 TE6 Sie waren geschäftlich im Ausland. Der 

Flug wurde von Ihren 

GeschäftspartnerInnen bezahlt, jedoch 

haben Sie die Flugtickets noch. Sie 

könnten diese Flugtickets in Ihrer 

Steuererklärung geltend machen. Wie 

wahrscheinlich würden Sie die 

Flugtickets geltend machen? 

You have been abroad on 

business. The flight was paid 

for by your business partners; 

however, you still have the 

plane tickets. You could 

claim those plane tickets on 

your income tax return. How 

likely would you be to claim 

the plane tickets? 

∗ TE7 Sie waren im Ausland, um Verwandte 

zu treffen und eine kurze Unterredung 

mit einer Ihrer LieferantInnen zu führen. 

Trotzdem könnten Sie die Hotelkosten 

und das Essen, auf das Sie Ihre 

Verwandten eingeladen haben, als 

Geschäftsreise bzw. -essen deklarieren. 

Wie wahrscheinlich würden Sie diese 

Ausgaben als Geschäftsreise bzw.-essen 

deklarieren? 

You have been abroad to 

meet relatives and to have a 

short meeting with one of 

your suppliers. Regardless of 

this you could declare your 

expenses for the hotel and for 

the meals you invited your 

relatives to, as business travel 

and a business meal. How 

likely would you be to 

declare your expenses as 

business travel or a business 

meal? 

 TE8 Um Ihre Steuerlast zu verringern, 

könnten Sie eine befreundete Studentin 

bitten, Ihnen eine Honorarnote 

To decrease your tax burden, 

you could ask a friend who is 

a student to issue an invoice 
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auszustellen, obwohl Sie keine 

Dienstleistungen in Anspruch 

genommen bzw. bezahlt haben. Wie 

wahrscheinlich würden Sie die 

Studentin bitten, Ihnen eine 

Honorarnote auszustellen? 

for services, although you did 

not in fact request or pay for 

any such services. How likely 

would you ask the student to 

issue an invoice? 

∗ TE9 Vor kurzem haben Sie im Unternehmen 

einer Bekannten an einem Projekt 

mitgearbeitet. Nun könnten Sie diesen 

steuerpflichtigen Zusatzverdienst in 

Ihrer Steuererklärung verschweigen. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie 

diesen Zusatzverdienst verschweigen? 

Recently you took part in a 

project in an acquaintance’s 

company. Now you could 

conceal this taxable 

additional income on your 

income tax return. How 

likely is it that you would 

conceal this additional 

income? 

 

 

Commitment 

Paying tax is the right thing to do. 

Paying tax is a responsibility that should be willingly accepted by all Australians. 

I feel a moral obligation to pay my tax. 

Paying my tax ultimately advantages everyone. 

I think of tax paying as helping the government do worthwhile things. 

Overall, I pay my tax with good will. 

I resent paying tax. (reversed) 

I accept responsibility for paying my fair share of tax. 

 

Capitulation 

If you cooperate with the Tax Office, they are likely to be cooperative with you. 

Even if the Tax Office finds that I am doing something wrong, they will respect me in thelong 

run as long as I admit my mistakes. 

The Tax Office is encouraging to those who have difficulty meeting their obligations through 

no fault of their own. 

The tax system may not be perfect, but it works well enough for most of us. 

No matter how cooperative or uncooperative the Tax Office is, the best policy is to always be 

cooperative with them. 
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Resistance 

If you don’t cooperate with the Tax Office, they will get tough with you. 

The Tax Office is more interested in catching you for doing the wrong thing, than helping you 

do the right thing. 

It’s important not to let the Tax Office push you around. 

It’s impossible to satisfy the Tax Office completely. 

Once the Tax Office has you branded  as a non-compliant taxpayer, they will never  change 

their mind. 

As a society, we need more people willing to take a stand against the Tax Office. 

 

Disengagement 

If I find out that I am not doing what the Tax Office wants, I’m not going to lose any sleep 

over it. 

I personally don’t think that there is much the Tax Office can do to me to make me pay tax if I 

don’t want to. 

I don’t care if I am not doing the right thing by the Tax Office. 

If the Tax Office gets tough with me, I will become uncooperative with them. 

I don’t really know what the Tax Office expects of me and I’m not about to ask. 

 

 

 

Game playing 

I enjoy spending time working out how changes in the tax system will affect me. 

I enjoy talking to friends about loopholes in the tax system. 

I like the game of finding the grey area of tax law. 

I enjoy the challenge of minimising the tax I have to pay. 

The Tax Office respects taxpayers who can give them a run for their money. 
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