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Ágrip 

 

Í lokaverkefni þessu er leitast við að svara þeirri spurningu um hvernig meðferð mála vegna 

brota á virðisaukaskattslögum er háttað. Almennt verður gert grein fyrir virðisaukaskatti, 

lögum um virðisaukaskatt og skattyfirvöldum. Rakinn verður ferill málsmeðferða ákvörðunar 

og endurákvörðunar ríkisskattstjóra samkvæmt málsmeðferðarreglum skattalaga. Ákvörðun 

og endurákvörðun koma meðal annars til ef skattaðili skilar ekki inn virðisaukaskattskýrslu, 

hann vísvitandi gerir ranga virðisaukaskattskýrslu eða greiðir ekki áætlaðan virðisaukaskatt á 

réttum tíma. Fjallað verður um þær sektarmeðferðir sem til boða stendur við lok 

málsmeðferðar skattalagabrots. Þá verður yfir meðferð brota er varða 1. mgr. 40. gr. laga nr. 

50/1988, um  virðisaukaskatt og 262. gr. laga nr. 19/1940, almenn hegningarlög og hvaða 

afleiðingar þau brot geta haft fyrir skattaðila. Að endingu verður í stuttu máli gerð grein fyrir 

banni við tvöfaldri refsingu (ne bis in idem) í 1. mgr. 4. gr. 7. Viðauka Mannréttindasáttmála 

Evrópu sem er lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994, um Mannréttindasáttmála 

Evrópu.  
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um, eins og nafnið gefur til kynna, meðferð brota á 

virðisaukaskattslögunum.  

Áhugi á efni ritgerðarinnar kom upp sumarið 2015 þegar höfundur tók námskeið í áfanganum 

Virðisaukaskattur og þá sérstaklega þegar upp komu fréttir um stórfellt brot þjóðþekkts 

einstaklings á virðisaukaskattslögunum. Heillaðist höfundur mest af ákvæðum um ákvörðun 

virðisaukaskatts og endurákvörðun hans. Þá eru refsiákvæði laganna einnig áhugaverð og 

reynir höfundur að blanda þessum tveimur ferlum og vonar til þess að til verði heildstætt efni 

sem útskýrir hvaða afleiðingar það getur haft ef skattskyldur aðili stendur ekki við skyldur 

sínar gagnvart ákvæðum virðisaukaskattslaganna.   

Uppsetning ritgerðarinnar er með þeim hætti að í öðrum kafla er almenn umfjöllun um 

virðisaukaskatt, virðisaukaskattslögin og þau atriði í lögunum sem munu tengjast 

umfjöllunarefni sem fram kemur seinna í ritgerðinni. Í þriðja kafla er almenn umfjöllun um 

þau skattyfirvöld sem koma að meðferð brota á virðisaukaskattslögum, fjallað er um hlutverk 

þeirra og skyldur. Í fjórða kafla er síðan farið yfir þær málsmeðferðareglur sem gilda í 

virðisaukaskattslögunum. Þá er næst farið í umfjöllun um ferli ákvörðunar og 

endurákvörðunar og takmarkast umfjöllunin við 25. og 26. gr. virðisaukaskattslaganna. 

Fjallað er um þegar skattaðili kærir ákvörðun ríkisskattstjóra skv. 29. gr. laganna til 

yfirskattanefndar og einnig er ákvörðun máls fer í sektarmeðferð. Í þessari umfjöllun verður 

ekki hjá komist að aðrar lagagreinar verði nefndar, en þær eru þó ekki til sérstakrar 

umfjöllunnar í efni ritgerðarinnar. 

Fimmti kafli ritgerðarinnar snýr að opinberri refsimeðferð, hvað flokkast undir refsiverða 

háttsemi samkvæmt virðisaukaskattslögunum og almennum hegningarlögum. Litið er til 1. 

mgr. 40. gr. virðisaukaskattslaga og 1. mgr. 262. gr. ahl. og gert grein fyrir hvernig afbrot 

liggi að baki þeim ákvæðum. Þá eru þeir skoðaðir sem geta borið refsiábyrgð með tilliti til 

laganna og samkvæmt dómaúrlausnum. Ferli refsimeðferðarinnar tekið fyrir og það útskýrt 

með meðal annars dómafordæmum. Síðan en ekki síst er svo komið inn á umfjöllun um þá 

tvöföldu refsingu sem tíðkast í stórfelldum skattalagabrotum.     

Aðferðarfræði ritgerðarinnar er sú að horft er til hefðbundinna réttarheimilda, viðeigandi lög 

eru skoðuð og ákvæði þeirra skýrð eins og kostur er. Farið er yfir viðeigandi reglugerðir og 

ákvæði þeirra. Dómafordæmi, úrskurðir yfirskattanefndar, álit umboðsmanns Alþingis og bréf 

ríkisskattstjóra eru notuð til skýringa á lagaákvæðum. Þá er einnig litið til almennra 
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lögskýringargagna, sem eru greinagerðir með frumvörpum og nefndarálit. Litið er til skrifa 

fræðimanna um efnið, sem er af skornum skammti.  
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2. Almennt um virðisaukaskatt 

„                                                      teknir hópar einstaklinga eða lögaðila 

verða að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvalds eftir almennum, 

                                                        h             “
1
 Sköttum er skipt í 

tvo flokka, beina og óbeina skatta. Virðisaukaskattur fellur undir óbeina skatta en óbeinir 

skattar hafa áhrif á verð vöru og þjónustu og ber öðrum en skattaðilanum sjálfum að standa 

skil á innheimtu skattsins.
2
 

Virðisaukaskattur er skilgreindur sem neysluskattur sem lagður er á söluverð vöru eða 

þjónustu á öllum viðskiptastigum. Innheimtur er skattur af heildarandvirði seldrar vöru og 

þjónustu. Helsta einkenni hans er að hann er þó aldrei lagður mörgum sinnum á sömu vöruna.  

Heimilt er fyrir fyrirtæki að draga útskatt frá þeim innskatti sem þau greiða á hverju 

uppgjörstímabili samkvæmt virðisaukaskattslögunum. Með því er greiddur sá mismunur, sem 

myndast milli útskatts og innskatts, til ríkissjóðs. Ef innskattur er hærri en útskattur skal 

ríkissjóður endurgreiða skattaðila mismuninn. Skatturinn er því hlutlaus gagnvart söluverðinu 

til hins endanlega kaupanda.
3
  

Virðisaukaskattur fellur undir skattarétt, en skattaréttur er ein af fræðigreinum lögfræðinnar 

og fellur undir ríkisrétt. Skýrir fræðigreinin réttindi og skyldur einstaklinga og lögaðila til 

þess að greiða skatt til hins opinbera. Þá hefur skattaréttur einnig að geyma reglur um 

framkvæmd og eftirlit með innheimtu, ábyrgð og viðurlögum. Allir skattar, hverju nafni sem 

þeir nefnast falla undir skattarétt.
4
 Mörg af ákvæðum virðisaukaskattslaganna vísa beint til 

ákvæða stjórnsýslulaga, en þar má meðal annars nefna málsmeðferðarreglur. Það ber að fara 

eftir málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga þegar kemur að málsmeðferð um ákvæði 

skattalaga.
5
 

2.1 Lög um virðisaukaskatt 

Um virðisaukaskatt gilda lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt
6
 en þau voru sett á Alþingi í maí 

1988. Lögin öðluðust þó ekki gildi fyrr en 1. júlí 1989 og komu til framkvæmda 1. janúar 

                                                      
1
 Jónatan Þóroddsson. (1982). Fyrirlestrar í skattarétti. Bls 2. 

2
 KPMG. (e.d.). Þjónusta á sviði óbeinna skatta. Sótt 20. september 2015 af 

http://www.kpmg.com/is/is/thjonusta/skatta-og-logfraedisvid/obeinir-skattar/pages/default.aspx 
3
Frumvarp til laga um virðisaukaskatt. 110. þskj. 781, 431. mál. Bls. 28. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf [Sótt á vefinn 14.09.2015].  
4 Jónatan Þórmundsson. (1982). Fyrirlestrar í skattarétti. Bls. 1  
5
 Ingibjörg Ingvadóttir. (e.d.). Almenn atriði um skattarétt. Bls. 1-2 

6
           „     “ 

http://www.kpmg.com/is/is/thjonusta/skatta-og-logfraedisvid/obeinir-skattar/pages/default.aspx
http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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1990.
7
 Á sama tíma féllu úr gildi lög nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari breytingum. 

Söluskattur hafði verið við lýði hér á landi frá árinu 1945, þó með mismunandi áherslum á 

innheimtu hans. Talið var að miklir gallar væru á söluskattkerfinu sem sköpuðu mikla 

réttaróvissu. Ekki var talið að hægt væri að komast hjá þeim göllum nema með því að breyta 

um kerfi og taka upp virðisaukaskattskerfið. Eiginleikar virðisaukaskattsins átti að eyða 

flestum þeim göllum sem söluskattkerfið innihélt og einfalda meðal annars viðskipti á milli 

landa. Markmiðið með kerfinu var að öryggi í álagningu og innheimtu virðisaukaskatts yrðu 

mun meira með tilkomu virðisaukaskattkerfisins, þar sem ýmsum óvissuatriðum gagnvart 

skattskyldumörkum söluskattskerfisins yrði eytt. Þá var einnig markmið að halda áfram virku 

skatteftirliti til þess að draga úr skattsvikum.
8
 

Skattskyldusvið virðisaukaskattslaganna er mjög víðtækt skv. 2. gr. vskl. Það nær til allra vara 

og verðmæta, hvort sem um er að ræða nýjar eða notaðar. Skattskyldan tekur til allrar vinnu 

og þjónustu, þó með ákveðnum undantekningum. Sú vinna og þjónusta sem undanþegin er 

skattskyldu er talin upp í 1. til 14. tölul. 3. mgr. 2. gr. vskl. Undantekningarnar ná aðeins til 

sölu eða afhendingu vinnu og þjónustu en ekki til innskatts af þeim aðföngum sem keypt eru 

til starfseminnar skv. 4. mgr. 2. gr. vskl. Þá er góðgerðarstarfsemi einnig undanþegin 

skattskyldu enda rennur hagnaður hennar að öllu leyti til líknarmála skv. 5. mgr. 2. gr. vskl.  

2.1.1 Virðisaukaskattskyldir aðilar 

Þegar fjallað er um virðisaukaskattslögin er nauðsynlegt að vita til hverra lögin taka og hverjir 

eru skattskyldir samkvæmt lögunum. Meginreglan um skattskyldu er sú að stundaður sé 

atvinnurekstur eða með höndum sé höfð sjálfstæð starfsemi.
9
 Meginreglu þessa er að finna í 1. 

tölul. 1. mgr. 3. gr. vskl. Lögin eiga því við um atvinnufyrirtæki, lögaðila og einstaklinga í 

sjálfstæðum atvinnurekstri. Skilgreining laganna á sjálfstæðum rekstri fer eftir álíka 

sjónarmiðum og voru viðhöfð í lögum nr. 75/1981, um tekju- og eignarskatt sem í gildi voru á 

þeim tíma sem virðisaukaskattslögin voru sett.
10

 „A                                        

sjálfstæða starfsemi, sem stunduð er með reglubundnum hætti og í nokkru umfangi í ekki 

                             h                    h             “
11

  

                                                      
7
 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, þskj. 141, 134. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/111/s/0141.html. [Sótt á vefinn 16.09.2015] 
8
 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Bls. 19-20. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 14.09.2015] 
9
 Ríkisskattstjóri. (1998). Handbók um virðisaukaskatt. Bls. 52 

10
 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Bls. 19-20. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 14.09.2015] 
11

 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 24. 

http://www.althingi.is/altext/111/s/0141.html
http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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Í 2.– 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. vskl. eru talin upp hin ýmsu félög og fyrirtæki sem teljast til 

skattskyldra aðila, þar á meðal félög og stofnanir sem almennt teljast undanþegin skattskyldu 

samkvæmt tekjuskattslögum og öðrum sérlögum. Teljast þessir aðilar skattskyldir að því leyti 

sem þeir selja vörur eða skattskylda þjónustu í samkeppni við önnur atvinnufyrirtæki. Þá má 

nefna að opinber fyrirtæki sem selja skattskyldar vörur og þjónustu eru virðisaukaskattskyld 

skv. 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. vskl. Fyrirtæki og stofnanir ríkis, bæjar- og sveitarfélaga eru 

virðisaukaskattskyld ef þau selja skattskylda vöru og þjónustu í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki skv. 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. vskl. Telst öll sala og afhending vöru gegn 

greiðslu og seld vinna og þjónusta til skattskyldrar veltu samkvæmt 11. gr. vskl. Nær það 

einnig til skattskyldrar vöru og þjónustu sem notuð er í öðrum tilgangi, svo sem úttekt eiganda 

til eigin nota. Vörur og þjónusta sem taldar eru upp í 12. gr. og 12. gr. A vskl. teljast til 

undanþegnar skattskyldrar veltu, en þar má meðal annars nefna vörur sem seldar eru úr landi 

og vinna og þjónusta sem veitt eru erlendis og vörur sem afhentar eru án endurgjalds ef nýttur 

er innskattur af þeim. 

Tilkynningarskylda hvílir á skattaðilum. Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. vskl. skal hver sá sem 

virðisaukaskattskyldur er tilkynna atvinnurekstur sinn eða sjálfstæða starfsemi til skráningar 

hjá Ríkisskattstjóra 8 dögum áður en starfsemi hefst. Er ákvæðið í samræmi við 1. mgr. 1. gr. 

reglugerðar nr. 515/1996, um skráningu virðisaukaskattskyldra aðila.
12

 Reglugerðin kveður 

nánar á um hvernig skattaðili skal bera sig að við skráningu reksturs síns.Þó skal hafa í huga 

að í 5. mgr. 5. gr. vskl. kemur fram hvenær þjónusta telst til atvinnureksturs sem fellur undir 

skattskyldu, en það er frumforsenda fyrir skráningu.  

Velta skal þannig vera að jafnaði hærri en þau aðföng sem keypt eru til starfseminnar, annars 

er skattaðili ekki skráningaskyldur. Er þetta svokölluð atvinnuskynsregla en skv. 3. tölul. 1. 

mgr. 4. gr. vskl. er skattaðili ekki skattskyldur ef skattskyld velta hans er minna en 1 milljón á 

hverju 12 mánaða tímabili. Ber að skilja ákvæðið á þá leið að það leysi aðila undan 

skráningaskyldu en hann getur óskað sérstaklega eftir því sbr. úrskurð yfirskattanefndar
13

 

(885/1997). Óskráðum aðilum er ekki heimilt að innheimta virðisaukaskatt og tilgreina 

virðisaukaskatt á sölureikningum sínum. Þá fá þeir ekki endurgreiddan virðisaukaskatt nema 

með undantekningum.
14

 

                                                      
12

           „        5 5/ 996 “ 
13

           „ÚY“ 
14

 Ríkisskattstjóri. (1998). Handbók um virðisaukaskatt. Bls. 65 
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2.1.2 Bókhald og tekjuskráning skattskyldra aðila 

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. vskl. skulu virðisaukaskattskyldir aðilar haga bókhaldi sínu og 

uppgjöri skv. lögum nr. 145/1994, um bókhald.
15

 Þá skal bókhald þeirra og uppgjör vera með 

þeim hætti að skattyfirvöld geti gengið út frá því að virðisaukaskattskil séu réttmæt. Varðveita 

skal allar bækur, uppgjör og gögn sem varða virðisaukaskattskil í 7 ár frá lokum viðkomandi 

reikningsárs skv. 2. mgr. 17. gr. vskl. Strimla úr sjóðsvélum þarf þó ekki að geyma nema í 3 

ár. Í bókhaldsgögnum þarf að koma skýrt fram hverjar þær fjárhæðir eru sem skattskyldur 

aðili á að gefa upp á virðisaukaskattskýrslu í lok hvers tímabils. Ef ekki er hægt að sanna með 

lögmætu bókhaldi að vara og sala séu undanskilin virðisaukaskatti, skal greiða skatt af henni 

skv. 19. gr. vskl.  

Fram kemur í 1.-8. tölul. 1. gr. bhl. hverjir það eru sem falla undir lögin. Samkvæmt 2. gr. bhl. 

skulu þeir sem nefndir eru í 1. gr. bhl. halda tvíhliða bókhald. Með því að halda tvíhliða 

bókhald er verið að tvískrá allar fjáhæðir, þannig að jafnvægi verði milli debet og kredithliða 

bókhaldsins. Með þeim hætti getur skattaðili haft gott yfirlit yfir þeim verðmætum sem hann 

móttekur og þeim sem hann lætur af hendi.
16

 Þeir sem falla undir 3. gr. bhl. eru þó 

undanþegnir tvíhliða bókhaldi. Bókhaldsskyldir aðilar skulu halda bókhald á skýran og 

aðgengilega hátt og semja ársreikninga í samræmi við lög, reglugerðir og settar 

reiknisskilareglur sbr. 4. gr. bhl.  

Reglugerð nr. 50/1993, um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskattskyldra aðila, hefur að 

geyma nánari leiðbeiningar um tilhögun bókhalds og tekjuskráningu virðisaukaskattskyldra 

aðila. 

2.1.3 Uppgjörstímabil og gjalddagar 

Meginreglan er að hvert uppgjörstímabil eru tveir mánuðir og skulu skráningaskyldir aðilar 

greiða ótilkvaddan virðisaukaskatt sem ber að standa skil á eftir lok hvers uppgjörstímabils 

sbr. 1. mgr. 24. gr. vskl. Uppgjörstímabilin eru janúar-febrúar, mars-apríl, maí-júní, júlí-ágúst, 

september-október og nóvember-desember sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 667/1995, um framtal og 

skil á virðisaukaskatti.
17

 Skattskyldum aðila sem selur vöru eða þjónustu fyrir minna en 3 

milljónir tvö almanaksár í röð er heimilt að nota heilt ár sem uppgjörstímabil sbr. 1. mgr. 3. 

gr. rg. nr. 667/1995. Um leið og farið er yfir þau mörk skal á næsta gjalddaga almennra 

uppgjörstímabils gera upp mismun útskatts og innskatts sem fallið hefur á sölu og kaup 

                                                      
15

           „ h  “  
16

 Ríkisskattstjóri. (2013). Leiðbeiningar um virðisaukaskatt. Bls. 17 
17

           „        66 / 995.“ 
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skattaðila, annars á skattaðili hættu á álagsbeitingu sbr. ÚY (99/2003) þar sem að kærandi fór 

umfram fjárhæðarmörk ársskila, fyrir misskilning var ekki skilað virðisaukaskattskýrslu og 

var því beittur álagi af skattstjóra. 

Fyrirtæki geta fengið heimild hjá ríkisskattstjóra til þess að nota hvern mánuð sem 

uppgjörstímabil ef útskattur er að jafnaði lægri en innskattur vegna þess að stór hluti af sölu 

fyrirtækisins er undanþegin skattskyldri veltu skv. 1. mgr. 12. gr. vskl. Sama heimild á við um 

fyrirtæki sem selja vörur og þjónustu sem fellur undir 2. mgr. 14. gr. vskl.  Heimild 

breytinganna gildir í 2 ár sbr. 4. mgr. 24. gr. vskl. og 3. mgr. 4. gr. rg. nr. 667/1995.  

Skila skal virðisaukaskýrslu á 5. degi annars mánaðar eftir að uppgjörstímabili lýkur sbr. 2. 

mgr. 24. gr. vskl. Ef gjalddaga ber upp á frídegi, þá færist hann fram á næsta virka dag. 

Gjalddagi vegna skemmri uppgjörstímabila er einum mánuði og fimm dögum eftir lok 

tímabils. Gjalddagi vegna ársuppgjörs er 5. febrúar ár hvert vegna viðskipta á liðnu ári sbr. 2. 

mgr. 8. gr. rg. nr. 667/1995. Sé virðisaukaskattur ekki greiddur á gjalddaga skal leggja álag á 

skattinn samkvæmt virðisaukaskattskýrslu eða til viðbótar skattinum sem skattaðila bar að 

standa skil á skv. 1. mgr. 27. gr. vskl. sbr. 15. gr. rg. nr. 667/1995. Samkvæmt 

virðisaukaskattslögunum telst álag til refsikenndra viðurlaga sem skattyfirvöld beita gjaldanda 

vegna vanskila.
18

 Fella má álag niður ef skattaðili getur sýnt fram á gildar ástæður sér til 

málsbóta og er það metið í hverju tilfelli fyrir sig sbr. 6. mgr. 27. gr. vskl. Til þess að álag sé 

fellt niður þurfa að koma til aðstæður sem að ekki var hægt að sjá fyrir (force majeure)
19

 sbr. 

bréf ríkisskattstjóra nr. 736/96 en þar mat ríkisskattstjóri ástæður svo að ástæður skattaðila til 

að greiða ekki á gjalddaga hafi verið ófyrirsjáanlegar, en ástæður skattaðila komu ekki fram 

þar. 

  

  

                                                      
18

 Ríkisskattstjóri. (1998). Handbók um virðisaukaskatt. Bls. 176 
19

 Óviðráðanleg ytri atvik, er notað um atvik sem ekki var hægt að sjá fyrir. Heimild: Viðar Már Matthíasson. 

(2005). Skaðabótaréttur. Bls. 55 
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3. Skattyfirvöld 

Hér verður fjallað stuttlega um þær stofnanir sem mynda stjórnsýslu skattkerfisins. Ekki verða 

allar stofnanir þess teknar fyrir heldur einungis þær sem koma að meðferð brota á 

virðisaukaskattslögunum. Ráðherra hefur eftirlit með því að ríkisskattstjóri, 

skattrannsóknarstjóri, yfirskattanefnd og aðrir sem heyra undir hann, fari eftir þeim skyldum 

sem þeim eru settar í virðisaukaskattslögunum sbr. 47. gr. vskl. Undir ráðherra er 

fjármálaráðuneytið en hlutverk þess er að vera fjármálaráðherra innan handa við mótun stefnu 

í efnahags- og ríkismálum og rekstri ríkisins og rétt sé farið að framkvæmd þeirra ákvarðana 

sem settar hafa verið í lög eða með öðrum gildum hætti.
20

  

3.1 Embætti Ríkisskattstjóra 

Ríkisskattstjóri starfar meðal annars samkvæmt virðisaukaskattslögunum ásamt reglugerðum 

og stjórnvaldsfyrirmælum er varða starfsemi hans.
21

 Var embættið stofnað 1. október 1962. 

Með breytingu sem tók gildi í ársbyrjun 2010 fer ríkisskattstjóri með öll skattamál landsins og 

er skattstofa starfrækt í hverjum landshluta fyrir sig. Var breytingin gerð til þess að samræma 

og einfalda störf skattstjóra á landinu öllu.
22

  

Hlutverk hans er meðal annars að sjá um álagningu opinberra gjalda, annarra skatta og gjalda 

ásamt því að sjá um framkvæmd skatteftirlits sbr. 101. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.
23

 

Hann er milliliður ríkissjóðs og annarra sem innheimta gjöld gagnvart yfirskattanefnd. Þá 

gefur hann út bindandi álit um túlkun skattalaga í skattamálum, endurákvarðar skatta í málum 

embættisins og sér um að gildandi lög og réttarheimildir séu öllum aðgengileg.
24

  

Ríkisskattstjóri kveður upp bindandi álit í skattamálum ef málið getur varðað verulega 

hagsmuni þess sem leitar eftir slíku áliti skv. 1. gr. laga nr. 91/1998, um bindandi álit í 

skattamálum.
25

 Heimilt er að kæra bindandi álit ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar skv. 1. 

mgr. 5. gr. básl. Þá er heimilt að kæra úrskurð yfirskattanefndar til dómstóla skv. 2. mgr. 5. gr. 

                                                      
20 Fjármála- og efnahagasráðuneytið. (1998). Erindisbréf fyrir ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins skv. 1. 

mgr. 38. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Sótt 28. október 2015 af 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/raduneytid/stofnanir/erindisbref/nr/9203 
21

 Ríkisskattstjóri. (2009). Ársskýrsla 2009. Sótt 1. október 2015 af 

https://www.rsk.is/media/arsskyrslur/rsk_1303_2009.is.pdf 
22

 Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 90/2003 og fleiri lögum, þskj. 251, 226. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0251.html [sótt á vefinn 14.10.2015]. 
23

           „     “ 
24

 Ríkisskattstjóri. (2009). Ársskýrsla 2009. Sótt 16. September af 

https://www.rsk.is/media/arsskyrslur/rsk_1303_2009.is.pdf 
25

           „     “ 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/raduneytid/stofnanir/erindisbref/nr/9203
https://www.rsk.is/media/arsskyrslur/rsk_1303_2009.is.pdf
http://www.althingi.is/altext/138/s/0251.html
https://www.rsk.is/media/arsskyrslur/rsk_1303_2009.is.pdf
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básl. Skattyfirvöld eiga að leggja bindandi álit ríkisskattstjóra til grundvallar við skattlagningu 

sbr. 6. gr. básl. Eru álitin því bindandi fyrir skattyfirvöld.  

3.1.1 Skatteftirlit 

„M                  h                        h                                          h     

farið fram og fer fram utan skattstofu, í starfsstöð eða skrifstofu skattaðilans. Skatteftirlitið 

hefur þannig verið hluti hinnar almennu skattendurskoðunar sem fer fram án þess að fyrir 

                                          “
26

 

Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. vskl. er öllum aðilum, virðisaukaskattskyldum eða ekki, skylt að 

veita skattyfirvöldum allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn sem yfirvöld krefjast, hvort sem 

að upplýsingarnar eigi við um þann aðila sem krafist er gagna hjá eða öðrum aðila. 

Skatteftirlit er í höndum ríkisskattstjóra skv. 1. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd 

skatteftirlits og skattrannsókna.
27

 Með skatteftirliti gerir ríkisskattstjóri hvers konar kannanir á 

réttmæti skattskila fyrir og eftir álagningu eða ákvarðana um opinber gjöld eða skatta. Þá gerir 

hann samtímaeftirlit með rekstraraðilum ásamt öðrum aðgerðum til að tryggja að skattaðilar 

standi skil á meðal annars virðisaukaskattskýrslum skv. 102. gr. tskl. og 1. mgr. 2. gr. rg. nr. 

373/2001. Með samtímaeftirliti er átt við að ríkisskattstjóri athugar bókhald rekstraraðila 

ásamt því að veita þeim leiðbeiningar á ýmsum atriðum sem tengjast meðal annars skilum á 

staðgreiðslu og virðisaukaskatti sbr. 3. mgr. 2. gr. rg. nr. 373/2001. Ríkisskattstjóri hefur 

yfirumsjón með skatteftirliti og gefur leiðbeiningar um málsmeðferð skv. 4. gr. rg. nr. 

373/2001. 

3.2 Embætti skattrannsóknarstjóra  

Embætti skattrannsóknarstjóra var sett á fót með lögum nr. 111/1992, um breytingar í 

skattamálum. Þar kom fram í 13. gr. laganna að ný grein yrði sett með yfirskriftinni 

„                                                ” Samhliða því var rannsóknardeild 

ríkisskattstjóra lögð niður. Í greinargerð laganna kom meðal annars fram að 

skattrannsóknarstjóri ætti að sjá um rannsókn á gjöldum sem lögð eru af skattstjórum og á 

málum sem þeim er falin framkvæmd á. Ástæða breytinganna var að verið var að tryggja 

aðskilnað úrskurðarvalds og rannsóknarvalds í skattamálum. Með því að skattrannsóknarstjóri 

stýrði deild sem hét rannsóknardeild rikisskattstjóra, var ekki talið að um fullkominn 

                                                      
26

 Frumvarp til laga um breytingar í skattamálum, þskj. 417, 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0417.html [Sótt á vefinn 21.10.2015]. 
27

           „        3 3/ 00 “ 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0417.html
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aðskilnað væri að ræða á milli ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra
28

 sbr. 

Hæstaréttardóm
29

 14. september 1992 (224/1990), en í dómnum kom fram að sama 

ríkisstofnunin fór með rannsókn á máli skattaðilans og kvað upp úrskurðinn á grundvelli 

rannsóknarinnar. Fékk ákærði ekki að koma sinni skoðun á ágreiningsefninu sem um ræddi 

með kæru til æðra stjórnvalds. Var málið leitt til lyktar á einu stjórnsýslustigi. Var niðurstaða 

Hæstaréttar sú að málsmeðferðin væri andstæð reglum stjórnsýsluréttar um réttindi 

borgaranna meðal annars til endurskoðunar á stjórnvaldsúrskurði og var úrskurðurinn því 

ómerktur. 

Skattrannsóknarstjóri starfar meðal annars eftir lögum um tekjuskatt og 

virðisaukaskattslögunum.  

Skattrannsóknarstjóri hefur með höndum rannsóknir á skattsvikum og öðrum refsiverðum 

brotum á lögum um skatta og gjöld sem lögð eru af ríkisskattstjóra, ásamt rannsóknum á 

brotum laga um bókhald og ársreikninga. Ástæður rannsóknar geta hvort sem er verið 

grundvöllur fyrir álagningu skatta eða grundvöllur refsimeðferðar, allt eftir því um hvernig 

mál hann hefur á höndum. Rannsóknir skattstjóra geta tekið til framtalsskila og skattskila allra 

manna sem framtalsskyldir eru sbr. 2. mgr. 9. gr. rg. nr. 373/2001. Nánar er skýrt frá hvenær 

máli skal vísað til skattrannsóknarstjóra skv. 1. mgr. 8. gr. rg. nr. 373/2001 en það er meðal 

annars þegar vantalin er skattskyld velta til virðisaukaskatts eða innskattsfærslur og 

endurgreiðslukröfur virðisaukaskatts eru byggðar á röngum gögnum. Hafi ríkisskattstjóri grun 

um slík brot skal hann tilkynna það til skattrannsrannsóknarstjóra sbr. 2. mgr. 7. gr. rg. nr. 

373/2001. Máli skal þó ekki vísað til skattrannsóknarstjóra ef um er að ræða almennt gáleysi 

eða atvik sem greind eru í 1. mgr. 9. gr. rg. nr. 73/2001.  

Meðal markmiða skattrannsóknarstjóra er að koma í veg fyrir skattsvik, upplýsa um 

skattalagabrot og beita viðurlögum. Þá á hann einnig að sýna frumkvæði að rannsóknum og 

aðgerðum gegn skattsvikum og taka upp sérstakar skattrannsóknir á hinum ýmsu 

atvinnugreinum.
30

 Ekki er nein skilgreining á hugtakinu skattsvik að finna í lögum en víðtæka 

skilgreiningu er þó að finna í 1. mgr. 7. gr. rg. nr. 373/2001 en þar segir „Það teljast skattsvik 

þegar aðili gefur af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangar eða villandi upplýsingar sem 

ætlaðar eru til nota við skattákvarðanir. Sama gildir ef aðili vanrækir að gefa upplýsingar 

                                                      
28

 Frumvarp til laga um breytingar í skattamálum, þskj. 417, 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0417.html [Sótt á vefinn 26.09.2015]. 
29

           „    “ 
30

 Skattrannsóknarstjóri. (2004, 26. maí). Fjármálaráðuneytið og skattrannsóknarstjóri ríkisins gera með sér 

svohljóðandi samning. Sótt 20. September 2015 af 

http://www.skattrann.is/media/frettir/samningur_srs_fjarmalar.pdf 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0417.html
http://www.skattrann.is/media/frettir/samningur_srs_fjarmalar.pdf
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sem kunna að hafa þýðingu við skattákvarðanir.“ Skattsvik taka til allra refsiverðra brota 

gegn skattalögum. Skattsvik eru brot þar sem skattaðili vísvitandi færir, til dæmis rangt inn í 

bókhaldið, til þess að fá lægri álagningu eða jafnvel enga. Algengasta svikaleiðin sem notuð 

er í virðisaukaskatti er að tekjur skattaðilans eru vantaldar og með því ekki staðin rétt skil á 

innheimtum virðisaukaskatti. Þá eru einnig fleiri leiðir notaðar í virðisaukaskatti.
31

   

3.2.1 Skattrannsókn 

Ekki er til nein nákvæm skýring á hugtakinu skattrannsókn. Skattrannsókn hefur verið skýrð á 

     h       „                                                                   

gjaldahækkun með því að afla sönnunargagna í skattsvikamálum og hins vegar að undirbúa 

refsimeðferð sem getur verið annaðhvort sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða opinber 

             h             “
32

 

Skattrannsóknir geta komið til með ýmsum hætti, með tilkynningu frá ríkisskattstjóra, tilvísun 

frá lögreglu eða samkvæmt kæru frá þriðja aðila. Þá hefur skattrannsóknarstjóri einnig 

heimild til þess að rannsaka mál að eigin frumkvæði sbr. 11. gr. rg. nr. 373/2001. Samkvæmt 

4. mgr. 39. gr. vskl. hefur skattrannsóknarstjóri heimild til þess að hefja rannsókn á hverju því 

atriði sem tengist skattskilum samkvæmt lögum. 

Tilgangur rannsóknar skattrannsóknarstjóra er að skapa grundvöll fyrir gjaldhækkanir með 

því að afla sönnunargagna í skattsvikamálum og undirbúa refsimeðferð mála.
33

 Nánar verður 

fjallað um skattrannsókn síðar í ritgerðinni.  

Munurinn á milli skatteftirlits og skattrannsókna hefur ekki alltaf verið ljós og hefur komið til 

ágreinings vegna þess. Til þess að skýra muninn má nota orð Umboðsmanns Alþingis
34

 

(2896/1999) og UA (2954/2000) en þar segir hann;  

Leggja verður þannig til grundvallar að tilgangur skatteftirlits sé fyrst og 

fremst sá að veita skattaðilum almennt aðhald vegna þeirra skyldna til 

greiðslu skatta og gjalda sem lög gera ráð fyrir og að skapa réttan grundvöll 

fyrir ákvörðun opinberra gjalda án þess þó að rökstuddur grunur um refsivert 

brot á skattalöggjöfinni liggi fyrir. Skattrannsóknir hafi það hins vegar að 

markmiði að afla sönnunargagna í skattsvikamálum og undirbúa refsimeðferð 

af því tilefni. 

                                                      
31

 Fjármálaráðherra. (2004, desember). Skýrsla starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi. Bls. 8-9. Sótt 20. 

október 2015 af http://www.althingi.is/altext/131/s/0664.html 
32

Frumvarp til laga um breytingar í skattamálum, þskj. 417, 286. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0417.html [Sótt á vefinn 21.10.2015].  
33

Ríkisendurskoðun. (2001, júní). Skattsvikamál: Ferill, fjöldi og afgreiðsla 1997-1999. Sótt 11. október 2015 af  

http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/skattsvik.pdf 
34

           „UA“ 

http://www.althingi.is/altext/131/s/0664.html
http://www.althingi.is/altext/116/s/0417.html
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/skattsvik.pdf
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3.3 Yfirskattanefnd 

Yfirskattanefnd tók til starfa árið 1992 en áður hafði verið starfandi ríkisskattanefnd. Ástæða 

fyrir breytingum á ríkisskattanefnd yfir í yfirskattanefnd var vegna of mikillar samlíkingar 

ríkisskattanefndar við ríkisskattstjóra. Þá var einnig orðið tímabært að breyta starfsháttum 

nefndarinnar. Með stofnun yfirskattanefndar var reiknað með að nefndin myndi starfa að 

mörgu leyti eins og dómstóll og yrði með þeim hætti æðsta úrskurðunarvald á stjórnsýslustigi 

um ágreining í skattamálum.
35

 

Yfirskattanefnd starfar eftir lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd.
36

 Þar sem hún er æðsta 

úrskurðunarvaldið á stjórnsýslustigi verður ákvörðunum nefndarinnar ekki skotið til ráðherra 

eða annars aðila innan stjórnsýslunnar.
37

 Þau mál sem nefndin tekur fyrir eru skv. 1. gr. ysknl. 

ágreiningsmál um ákvörðun skatta, gjalda og skattstofna, þar sem hún er óháð nefnd. 

Samkvæmt 2. gr. ysknl. skal yfirskattanefnd  

...úrskurða í kærumálum vegna skatta og gjalda sem lögð eru á eða ákvörðuð af 

ríkisskattstjóra. Yfirskattanefnd skal úrskurða í kærumálum vegna þeirra 

ákvarðana tollstjóra sem greinir í 118. gr. tollalaga. Jafnframt tekur 

úrskurðarvald yfirskattanefndar til annarra ákvarðana ríkisskattstjóra og tollstjóra 

eftir því sem mælt er fyrir um í lögum.  

Yfirskattanefnd skal úrskurða í kærumálum vegna ákvörðunar skatta og gjalda 

sem lögð eru á eða ákvörðuð af öðrum stjórnvöldum en greinir í 1. mgr. Eftir því 

sem ákveðið er í lögum. 

Yfirskattanefnd skal úrskurða um sektir vegna brota á skattalögunum, lögum um 

bókhald og lögum um ársreikninga, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. 

 

Skipta má verkefnum nefndarinnar í fjóra flokka eftir því hvaða stjórnvöld þau snerta. Á 

meðal verkefna nefndarinnar eru kærumál vegna ákvarðana ríkisskattstjóra um skatta og gjöld 

sem ríkisskattstjóri hefur lagt á og úrskurðað um, kærur vegna bindandi álita sem 

ríkisskattstjóri gerir samkvæmt lögum um bindandi álit í skattamálum og sektarákvarðanir 

vegna vanrækslu á ársreikningaskilum. Þá afgreiðir hún mál frá skattrannsóknarstjóra ríkisins 

um ákvörðun sekta vegna meintra brota á skattalögum eða lögum um bókhald og 

ársreikninga.
38

 

                                                      
35

 Frumvarp til laga um yfirskattanefnd, þskj. 722, 464. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/115/s/0722.html. [Sótt á vefinn 21.09.2015]. 
36

           „      “ 
37

 Yfirskattanefnd. (e.d.). Hlutverk yfirskattanefndar. Sótt 22. September 2015 af http://www.yskn.is/um-

yfirskattanefnd/ 
38

 Yfirskattanefnd. (e.d.). Hlutverk Yfirskattanefndar. Sótt 22. september 2015 af http://www.yskn.is/um-

yfirskattanefnd/ 

http://www.althingi.is/altext/115/s/0722.html
http://www.yskn.is/um-yfirskattanefnd/
http://www.yskn.is/um-yfirskattanefnd/
http://www.yskn.is/um-yfirskattanefnd/
http://www.yskn.is/um-yfirskattanefnd/
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3.4 Embætti sérstaks saksóknara 

Embætti sérstaks saksóknara var sett á fót með lögum nr. 135/2008, um embætti sérstaks 

saksóknara.
39

 Fram kemur í 1. mgr. 1. gr. essl. að embættið hafi verið sett á stofn til þess að 

rannsaka grun um refsiverða háttsemi í tengslum við sérstakar aðstæður sem urðu til á 

fjármálamarkaði árið 2008. Þá fylgist embættið einnig með rannsókn eftir útgáfu ákæru og 

saksókn eftir atvikum. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. essl. taka rannsóknar- og ákæruheimildir 

embættisins til efnahags-, auðgunar- og skattabrota og brota sem rannsökuð eru af 

Samkeppnis- og Fjármálaeftirlitinu og kærð eru til lögreglu. Þetta eru víðtækar heimildir og er 

stjórnsýslustofnununum sem taldar eru upp í ákvæðinu skylt að afhenda sérstökum saksóknara 

þær upplýsingar og gögn sem stofnanirnar hafa ef sérstakur saksóknari telur að þau geti haft 

þýðingu við rannsókn sakamáls eða ákvörðun um að hefja rannsókn. Í 3. mgr. 2. gr. essl. 

kemur fram að  

Hinn sérstaki saksóknari hefur stöðu og almennar heimildir lögreglustjóra 

samkvæmt lögreglulögum og ákæruvald skv. 1. gr. Skal staða hans vera 

hliðsett stöðu héraðssaksóknara skv. 18. gr. laga um meðferð sakamála, þar á 

meðal hefur hann og starfsmenn hans sambærilega heimild til að flytja mál 

fyrir dómi og héraðssaksóknari og starfsmenn hans skv. 2. mgr. 25. gr. þeirra 

laga. Ef háttsemi felur í sér annað eða önnur brot en þau sem hinn sérstaki 

saksóknari fer með skv. 1. gr. tekur ríkissaksóknari ákvörðun um það hvort 

hinn sérstaki saksóknari fari með málið eða hvort annar ákærandi skuli gera 

það. Ríkissaksóknari leysir á sama hátt úr öðrum ágreiningi sem kann að rísa 

um valdsvið hins sérstaka saksóknara og annarra ákærenda. Þá er hinum 

sérstaka saksóknara skylt að hlíta fyrirmælum ríkissaksóknara skv. 3. mgr. 

21. gr. laga um meðferð sakamála eftir því sem við getur átt. 

Með lögum nr. 82/2011, um breytingar á lögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 135/2008 

með síðari breytingum, var embætti sérstaks saksóknara og efnahagsbrotadeildar 

ríkislögreglustjóra sameinað. Með því voru rannsóknir og saksóknir í öllum 

efnahagsbrotamálum færðar til sérstaks saksóknara. Markmiðið með sameiningunni var að 

gera vinnuna við rannsóknir meðal annars skilvirkari og markvissari.
40

   

                                                      
39

           „     “ 
40

 Frumvarp til laga um breytingar á lögum um embætti sérstaks saksóknara, nr. 135/2008, með síðari 

breytingum, þskj. 306, 754. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/139/s/1306.html. 

[Sótt á vefinn 02.10.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/1306.html
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4. Málsmeðferð samkvæmt virðisaukaskattslögunum 
 

Hér verður fjallað um þær málsmeðferðareglur sem ber að fara eftir í meðferðum mála 

skattaréttarins. Verður síðan farið yfir það hvernig málsmeðferð við ákvörðun og 

endurákvörðun gengur fyrir sig. 

4.1 Málsmeðferðarreglur sem skattyfirvöldum ber að fara eftir  

Málsmeðferðarreglurnar í virðisaukaskattslögunum eru að finna í 9. kafla laganna en lítið er 

fjallað um þær þar. Ber því að fara eftir tekjuskattslögunum um þau atriði sem ákvæði 

virðisaukaskattslaganna taka ekki sérstaklega til sbr. 4. mgr. 49. gr. vskl. Hvað varðar þær 

málsmeðferðarreglur sem ekki er getið í virðisaukaskattslögum eða tekjuskattslögum ber að 

fara eftir almennum reglum stjórnsýsluréttar en þær eru að finna í lögum nr. 37/1993, 

stjórnsýslulögum.
41

 Málsmeðferðarreglur virðisaukaskattslaga skipta miklu við meðferð mála, 

því mál mega ekki taka of langan tíma og gæta þarf að réttindum einstaklinga og lögaðila. 

Með málsmeðferðarreglum er verið að tryggja öryggi borgaranna og auka skilvirknina. Skýrar 

málsmeðferðarreglur auka líkur á að rétt niðurstaða fáist í mál og að ákvörðun sé tekin á 

grundvelli réttra gagna og upplýsinga. Þær eru þó ekki eins ítarlegar og málsmeðferðareglur 

laga nr. 90/2003, tekjuskattslög, þó að sömu meginsjónarmið gilda.
42

 Þessar 

málsmeðferðarreglur gilda einnig þegar um refsimál er að ræða innan stjórnsýslunnar.  

Helstu málsmeðferðareglur á sviði skattaréttar sem flokkast til meginreglna eru einnig að 

finna í stjórnsýslulögunum. Það eru andmælareglan, rannsóknarreglan, málshraðareglan, 

birtingarreglan, rökstuðningsreglan, meðalhófsreglan og jafnræðisreglan. Til skýringar á þeim 

er notast við stjórnsýslulögin þar sem ekki er kveðið sérstaklega á um reglurnar í 

skattalögunum. Stjórnsýslulögin gilda þegar að skattyfirvöld eru að taka 

                                                                            „Þ      

stjórnvaldsákvörðun þegar stjórnvald kveður einhliða, oftast skriflega, á um rétt eða skyldu 

                                               ý         “
43

 Stjórnsýslulögin veita aðilum 

stjórnsýslumáls lágmarksrétt. Séu málsmeðferðarreglur tekjuskattslaga eða 

virðisaukaskattslaga strangari, þá gilda þær framar sbr. 2. mgr. 2. gr. ssl. 

                                                      
41

           „    “ 
42

 Kristján Gunnar Valdimarsson. (1993). Um málsmeðferðarreglur á skattstjórastigi. Úlfljótur-Tímarit 

laganema. Bls. 350  
43

 Björn Þ. Guðmundsson. (1987). Grundvallarhugtök í stjórnsýslurétti. Tímarit lögfræðinga. Bls. 93 
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Kveðið er á um rannsóknarreglu stjórnvalda í 10. gr. ssl. en þar segir að mál skuli vera 

nægjanlega upplýst áður en að ákvörðun er tekin. Andmælareglan er lögfest í 13. gr. ssl. 

Skattyfirvöldum ber skylda að veita skattaðila rétt til þess að tjá sig um efni máls sem það er 

aðili að áður en að skattyfirvöld taka ákvörðun. Lykilatriði reglunnar er að málsaðili fái að 

kynna sér gögn máls og ástæðu þess til þess að geta tryggt réttindi sín og hagsmuni og komið 

fram sínum andmælum. Tilgangur andmælareglunnar er einnig að mál séu nægilega vel 

upplýst áður en tekin er ákvörðun í þeim og tengjast því andmælareglan og 

rannsóknarreglan.
44

 Andmælareglan er einnig í beinum tengslum við upplýsingarétt aðila sem 

kveðið er á um í 15. gr. ssl. en þar er kveðið á um að stjórnvöldum ber skylda til þess að 

upplýsa aðila um þau gögn sem byggt er á.  

Málshraðaregla 1. mgr. 9. gr. ssl.  segir að taki skuli ákvarðanir í málum eins fljótt og auðið 

er. Til þess að tengja regluna við virðisaukaskattslög kemur fram í 3. mgr. 29. gr. vskl. að 

ákvörðun ríksskattstjóra í kærumáli skuli liggja fyrir innan 2 mánaða frá því að kæra var lögð 

fram. Þá má einnig vísa til 1. mgr. 70. gr. laga nr. 33/1944, Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands
45

 

og 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
46

 Ríkisskattstjóri hefur ekki alltaf staðið við 

málsmeðferðarreglur laganna en það má sjá í Hrd. 20. janúar 2011 (213/2010). Í því máli 

hafði H átt að fá fyrirliggjandi úrskurð um inneign hans eigi síðar en 28. ágúst 2004, en þá var 

liðinn tveggja mánaða fresturinn sem kveðið er á um í 29. gr. vskl. Niðurstaða málsins var sú 

að vegna málsmeðferðar skattstjóra hafði H orðið fyrir tjóni og voru honum dæmdar 

skaðabætur vegna þess. 

Stjórnvald skal alltaf gæta jafnræðis í úrlausn mála sinna og óheimilt er að mismuna aðilum 

sem standa jafnfætis í samskonar málum skv. 11. gr. ssl. Þessi sama regla er lögfest í 65. gr. 

stjskr. Ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins er meðalhófsreglan sem lögfest er í 12. gr. 

ssl. Hún felur í sér að stjórnvöld verði að gæta meðalhófs við beitingu valds síns. Það  þarf 

meðal annars að taka tillit til hagsmuna og réttinda einstaklinga og lögaðila þegar það beitir 

valdi sínu við meðferð mála.
47

  

Samkvæmt 4. mgr. 26. gr. og 3. mgr. 29. gr. vskl. skulu úrskurðir ríkisskattstjóra vera 

rökstuddir. Er þetta í samræmi við rökstuðningsregluna sem meðal annars má finna í 22. gr. 

                                                      
44

 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21.11.2015]. 
45

           „       “ 
46

 Hér eftir „M   “ 
47 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21.11.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html


16 

 

ssl. en þar segir að vísa skuli til réttarreglna við rökstuðning og greina frá þeim 

meginsjónarmiðum sem höfð voru til hliðsjónar við matið. Ríkisskattstjóri ber skylda til þess 

að birta viðkomandi skattaðila niðurstöðu úrskurðar og skal það gert með tilkynningarbréfi, 

annað hvort með póstsendingu eða rafrænt skv. 4. mgr. 26. gr. og 3. mgr. 29. gr. vskl. og er 

það í samræmi við birtingarregluna sem finna má í 20. gr. ssl. 

4.2 Ákvörðun og endurákvörðun virðisaukaskatts 
 

Eins og fram hefur komið skal skattaðili gera upp hvert uppgjörstímabil, skila inn 

virðisaukaskattskýrslu og greiða virðisaukaskatt. Ríkisskattstjóri fer svo yfir innsendar 

virðisaukaskattskýrslur og leiðréttir þær ef það er að finna ósamræmi í þeim gagnvart lögum 

eða fyrirmælum og ákvarðar síðan virðisaukaskatt skattaðilans skv. 1. og 2. mgr. 25. gr. vskl. 

Er þetta hluti af því skatteftirliti sem ríkisskattstjóri fer með. Skattaðili sem vanrækir, að skila 

inn virðisaukaskattskýrslu á réttum tíma eða sendir enga skýrslu og/eða virðisaukaskattskýrslu 

hans eða fylgigöngnum er ábótavant, er áætlaður skattur af ríkisskattstjóra. 

Áætlun getur orðið veruleg fyrir þann sem sætir álagningu, því skv. 2. mgr. 25. gr. vskl. er 

ávallt gætt þess að ákvörðuð áætlun sé ekki lægri en skattfjáhæð ætti í raun að vera. Þó getur 

ríkisskattstjóri endurskoðað áætlun ef skattaðili skilar seinna inn virðisaukaskattskýrslu fyrir 

uppgjörstímabilið sbr. úrskurð ÚY (342/2006), þar sem málavextir voru þeir að kærandi stóð 

ekki skil á virðisaukaskattskýrslu fyrir tiltekið uppgjörstímabil og var því lagður áætlaður 

virðisaukaskattur á hann skv. 2. mgr. 25. gr. vskl. að viðbættu álagi skv. 27. gr. vskl. 

Kæruaðili skilaði síðar inn virðisaukaskattskýrslunni sem skattstjóri tók til meðferðar sem 

kæru. Féllst skattstjóri á virðisaukaskattskýrsluna og felldi niður ákvörðunina en beitti álagi.  

Fjallað er um málsmeðferð vegna ákvörðunar og endurákvörðunar virðisaukaskatts í 26. gr. 

vskl. Ef ríkisskattstjóri telur að nánari útskýringa sé þörf á virðisaukaskattskilum aðila skal 

hann senda skattaðila skriflega áskorun um að bæta úr því innan tiltekins tíma sbr. 1. mgr. 26. 

gr. vskl. Ríkisskattstjóra er þá heimilt að áætla virðisaukaskatt ef virðisaukaskattskýrsla er 

ekki gerð í samræmi við ákvæði laga um bókhald, virðisaukaskattslaga eða reglugerða sem 

tengjast lögunum sbr. 2. mgr. 26. gr. vskl. Einnig er heimilt að áætla ef skattaðili leggur ekki 

fram viðeigandi gögn til sönnunar þess að virðisaukaskattskýrslan sé rétt. 

Ef ríkisskattstjóri telur að þörf sé við ákvörðun virðisaukaskatt fyrir tiltekið tímabil að skoða 

eldri tímabil skattaðilans, svosem vegna þess að um hugsanlega villu sé að ræða, hefur hann 

heimild til þess að skoða þau og ef hann telur þurfa má hann endurákvarða skatt á þau tímabil 
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samtímis því að hann ákvaðar skatt fyrir nýjasta tímabilið.
48

 Við ákvörðun eða endurákvörðun 

skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. vskl. skal tilkynna skattaðila um fyrirhugaðar breytingar og af 

hvaða ástæðum þær eru gerðar svo skattaðili fái sinn andmælarétt og geti tjáð sig skriflega um 

breytingarnar og lagt fram viðeigandi gögn sbr. 3. mgr. 26. gr. vskl. Ríkisskattstjóri hefur 

heimild í 5. gr. rg. nr. 373/2001 til öflunar gagna vegna skatteftirlits. Þar kemur fram að við 

öflun gagna vegna skatteftirlits fari eftir ákvæði 18. gr. sömu reglugerðar sem kveður á um 

heimildir skattrannsóknarstjóra til öflunar og meðferðar gagna vegna skattrannsókna.  

Innan tveggja mánaða frá því að skattaðili hefur tjáð sig skal ríkisskattstjóri kveða upp 

rökstuddan úrskurð um endurákvörðun skv. 3. mgr. 26. gr. vskl. Heimilt er að kæra úrskurð 

ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar sbr. 4. mgr. 26. gr. vskl. Endurákvörðun virðisaukaskatts 

nær aftur til 6 ára frá því ári sem endurákvörðun fer fram skv. 5. mgr. 26. gr. vskl.  

Endurákvarðanir sem koma til vegna aðgerða skattrannsókarstjóra annast ríkisskattstjóri skv. 

2. mgr. 39. gr. vskl. Um þessar endurákvarðarnir gilda sömu málsmeðferðarreglur og getið er 

hér að ofan.  

4.2.1. Ákvörðun kærð til ríkisskattstjóra 

Samkvæmt 1. mgr. 29. gr. vskl. er ákvörðun ríkisskattstjóra kæranleg aftur til hans innan 30 

daga frá því að ákvörðunin var tekin. Ef endurákvörðun hefur verið ákvörðuð samtímis 

ákvörðun skv. 25. gr. vskl. þá er einnig heimilt að kæra þá ákvörðun til ríkisskattstjóra sbr. 2. 

mgr. 29. gr. vskl. enda miðast kærufresturinn við póstlagningu ákvörðunar ríksiskattstjóra. 

Þarf kæran að vera skrifleg og rökstudd, þannig að fram komi málsástæður og lagarök. Þá þarf 

hún að vera studd nauðsynlegum gögnum, það fer eftir eðli málsins hver þau eru. Innsend 

fullnægjandi virðisaukaskattskýrsla skal tekin sem kæra þegar um er að ræða ákvörðun skatts 

sbr. 5. málsl. 1. mgr. 29. gr. vskl. Skal ríkisskattstjóri innan tveggja mánaða frá lokum 

kærufrest kveða upp rökstuddan úrskurð um kæruna og tilkynna í ábyrgðarbréfi, almennri 

póstsendingu eða rafrænt skv 3. mgr. 29. gr. vskl.  

Ef skattaðili sættir sig ekki við rökstuddan úrskurð ríkisskattstjóra um virðisaukaskatt getur 

skattaðili kært úrskurð ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar sbr. 4. mgr. 29. gr. og 4. mgr. 26. 

gr. vskl. innan þriggja mánaða sbr. 5. gr. ysknl. Mál um skattskyldu eða skatthæð er heimilt 

                                                      
48 Vilhjálmur Egilsson. (1996). Nefndarálit til frv. um breyt. á l. 50/1988, um virðisaukaskatt með síðari 

breytingum frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0234.html. [Sótt á vefinn 18.11.15]. 

 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0234.html
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að bera undir dómstóla, hvort sem að kæruleið til yfirskattanefndar hefur verið tæmd eða ekki 

sbr. 5. mgr. 29. gr. vskl. Í þessum kafla verður einungis farið yfir þau mál sem kærð eru til 

yfirskattanefndar. 

4.2.2 Kæra úrskurðar til yfirskattanefndar  

Fram kemur í 3. gr. ysknl. að aðili máls er heimilt að skjóta meðal annars ákvörðun 

ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar. Ríkisskattstjóri skal koma fram fyrir hönd gjaldkrefjenda 

í málinu. Þá á ríkisskattstjóri að færa fram rökstuðning og afla nauðsynlegra gagna skv. 2. 

mgr. 6. gr. ysknl. til þess að hægt sé að úrskurða almennilega um málið.  

Fram kemur í 5. gr. ysknl. að aðili máls hefur 3 mánuði frá póstlagningu úrskurðar 

ríkisskattstjóra til þess að kæra niðurstöðu hans til yfirskattanefndar. Verður kæran að vera 

skrifleg og henni þarf að fylgja úrskurður ríkisskattstjórans. Þá þarf viðkomandi skattaðili að 

tiltaka hvaða atriði í úrskurðinum hann vill kæra og rökstyðja þá kröfur sínar. Yfirskattanefnd 

hefur svo heimild til þess að vísa frá kæru ef hún fullnægir ekki skilyrðum þeim sem settar eru 

í lögum, en þó ekki fyrr en nefndin hefur gefið kæranda tækifæri á því að laga kæruna í 

samræmi við reglurnar.  

Um leið og kæra hefur verið móttekin af yfirskattanefnd skal nefndin senda ríkisskattstjóra 

kæruna ásamt endurriti af gögnum skv. 1. mgr. 6. gr. ysknl. Þá skal ríkisskattstjóri afla 

yfirskattanefnd gagna sem nefndin þarfnast fyrir málsmeðferðina, en þessi krafa er á 

ríkisskattstjóra þar sem skattaðili hefur ekki aðstöðu til þess að fá frumgögn í hendurnar. 

Hefur ríkisskattstjóri 45 daga til þess að bregðast við beiðni yfirskattanefndar og senda 

umsögn sína um kæruna sbr. 3. mgr. 6. gr. ysknl. 

Það er að finna meginreglu í 5. gr. ysknl. en hún er sú að mál eru flutt skriflega fyrir 

yfirskattanefnd. Heimild er þó að finna í 7. gr. ysknl. til að flytja mál munnlega fyrir 

nefndinni. Getur hvort sem er skattaðili eða ríkisskattstjóri lagt fram ósk um munnlegan 

málflutning og ræður formaður yfirskattanefndar hvort munnlegur málflutningur skuli fara 

fram. Ef mál eru mjög flókin er hægt að heimila sérstakan málflutning. Samkvæmt 4. mgr. 7. 

gr. ysknl. hefur yfirskattanefnd heimild til þess að kveða upp úrskurð á grundvelli 

fyrirliggjandi gagna ef önnur hafa ekki verið lögð fyrir nefndina innan frests sem kemur fram 

í 3. mgr. 6. gr. ysknl. Það er þó einungis heimilt ef yfirskattanefnd telur málið nægilega 

upplýst. 
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Eins og fram kemur í lögum um yfirskattanefnd er mikilvægt að yfirskattanefnd fylgi 

rannsóknarreglunni og tryggi það að gögn séu nægileg til þess að hægt sé að komast að 

upplýstri niðurstöðu máls.  

Þegar öll gögn sem óskað var eftir hafa verið afhent yfirskattanefnd á nefndin að úrskurða 

kærur eins fljótt og mögulegt er sbr. 1. mgr. 8. gr. yskl. þó ekki seinna en 6 mánuðum eftir að 

gögn sem um ræðir í 3. mgr. 6. gr. ysknl. hafa verið afhent. Eins og áður hefur komið fram eru 

úrskurðir yfirskattanefndar úrskurðir á æðsta stjórnsýslustigi. Úrskurðirnir eru því 

fullnaðarúrskurðir á stjórnsýslustigi skv. 1. mgr. 15. gr. ysknl.  

Skattaðili sem ekki er sáttur við niðurstöðu yfirskattanefndar getur komið kvörtun til 

umboðsmanns Alþingis skv. lögum nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Umboðsmaður 

Alþingis hefur ekki vald til þess að hnekkja úrskurðum yfirskattanefndar eða koma með 

bindandi álit fyrir stjórnvöld. Hann getur þó gefið út sínar athugasemdir og hafa þær stundum 

verið til þess fallnar að tekið er tillit til þeirra í stjórnsýslunni. Þetta úrræði umboðsmanns er 

því einungis til þess að efla öryggi borgaranna, en það er að mörgu leyti hans hlutverk 

gagnvart stjórnvöldum landsins. Að minna á að jafnræðis sé gætt í stjórnsýslu og að farið sé 

að lögum.
49

 

Ríkisskattstjóri getur skv. 3. gr. ysknl. ekki kært eigin úrskurði til yfirskattanefndar, en það 

hefur verið reynt að minnsta kosti einu sinni. Það var í ÚY (46/1997) en þar kærði 

ríkisskattstjóri niðurstöðu sína til yfirskattanefndar. Hann hafði endurákvarðað gjöld og 

sölugjald A í kjölfar skattrannsóknar á skattskilum hans. Kærandi kærði svo til ríkisskattstjóra 

með vísan ýmsar athugasemdir. Ríkisskattstjóri samþykkti þær athugasemdir. Hann kærði 

úrskurð sinn til yfirskattanefndar sem komst að þeirri niðurstöðu að hún teldi að 

ríkisskattstjóri gæti ekki kært eigin úrskurð þrátt fyrir að hafa gert mistök. 

4.3 Sektarmeðferðir 

Nær öll mál sem koma til kasta skattrannsóknarstjóra sæta refsimeðferð enda er tilgangur 

skattrannsóknar að upplýsa um refsiverð brot. Þó eru til undantekningartilfelli þar sem ekki 

kemur til refsimeðferðar. Refsimeðferðin getur verið á þrennan hátt, sektarmeðferð hjá 

skattrannsóknarstjóra, sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða opinber refsimeðferð hjá 

dómstólum eftir að lögreglurannsókn hjá embætti sérstaks saksóknara hefur farið fram og 
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 Frumvarp til laga um umboðsmann Alþingis, þskj. 381, 244. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
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útgáfu kæru lögð fram. Sakborningi er gefið tækifæri á að tjá sig áður en ákvörðun er tekin 

um refsimeðferð. Ef sekt er lægri en 6 milljónir króna, hefur sakborningur tækifæri til þess að 

ljúka málinu með sekt. Ef þetta á ekki við þá er því vísað til yfirskattanefndar eða til 

lögreglumeðferðar.
50

 

4.3.1 Nánar um skattrannsókn 

Áður en til sektarmeðferðar kemur þarf þó mál fyrst að hafa verið undir skattrannsókn. Lang 

flest málin sem koma til skattrannsókna eru skattsvikamál og fer mikill tími og undirbúningur 

í þau. Upphaf rannsóknar á refsiverðum brotum getur verið með ýmsum hætti svosem með 

tilkynningu frá ríkisskattstjóra sbr. 2. tölul. 1. mgr. 11. gr. rg. nr. 373/2001. 

Skattrannsóknarstjóri ákveður síðan hvort tilefni sé til rannsóknar. Í 8. gr. rg. nr. 373/2001 er 

talið upp í nokkrum töluliðum hvenær ríkisskattstjóri skuli vísa máli til skattrannsóknarstjóra 

ríkisins. Ef tilkynning kemur frá lögreglu skal skattrannsóknarstjóri þó rannsaka málið nema 

ástæða sé til að það sé þýðingarlaust, illframkvæmanleg af öðrum ástæðum eða varði mjög 

óverulegar fjárhæðir sbr. 2. mgr. 11. gr. rg. nr. 373/2001. Ríkisskattstjóri er skyldugur til þess 

að tilkynna skattrannsóknarstjóra ef grunur er uppi um skattsvik skv. 6. mgr. 26. gr. vskl. 

Grunur þarf þó að vera rökstuddur skv. 2. mgr. 7. gr. rg. nr. 373/2001. 

Samkvæmt 2. kafla rg. nr. 373/2001 skal haga rannsókn þannig að aflað sé allra nauðsynlegra 

gagna til þess að upplýsa málið. Skattrannsóknarstjóri hefur víðtækar heimildir til þess að afla 

sér gagna og hefur hann þar á meðal heimild til þess að rannsaka virðisaukaskattskil. Hann 

skal hafa aðgang að öllum framtölum og skýrslum sem ríkisskattstjóri hefur undir höndum og 

þá getur hann einnig krafið allra þeirra upplýsinga og gagna sem hann þarf á að halda frá 

ríkisskattstjóra sem og aðilum sem taldir eru upp í 94. gr. tskl. sbr. 38. gr. vskl. Fjallað er um 

víðtæka upplýsingaskyldu allra aðila. Þá hefur skattrannsóknarstjóri heimild til þess að afla 

gagna með því að fara á starfstöð eða í geymslur skattaðila til þess að kanna sjálfstætt hvaða 

gögn eru þar að finna og hvort þau hafa þýðingu við rannsóknina. Heimildina má finna í 2. 

mgr. 94. gr. tskl. og 2. mgr. 38. gr. vskl. sbr. 18. gr. rg. nr. 373/2001. Fjallað er um helstu 

sönnunargögn í 20. gr. rg. nr. 373/2001. Þá hefur skattrannsóknarstjóri heimild til þess að 

leggja hald á ýmis önnur gögn meðal annars ljósmyndir af munum, tækjum og mannvirkjum 

sbr. 21. gr. rg. nr. 373/2001. 

                                                      
50 Skattrannsóknarstjóri ríkisins. (e.d.).Um refsimeðferð mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins. Sótt 15. 
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Ef skattrannsóknarstjóri sér ástæðu til þess að boða skattaðila í skýrslutöku, þá þarf hún alla 

jafna að vera boðuð skriflega. Ef einstaklingurinn mætir hvorki í fyrri né seinni skýrslutöku 

sem hann er boðaður í, hefur skattrannsóknarstjóri heimild til þess að senda málið í opinbera 

rannsókn skv. 23. gr. rg. nr. 373/2001. Ber skattrannsóknarstjóra að gæta að því að skýra 

skattaðila frá því hvort að hann sé grunaður um refsiverða háttsemi þegar skýrslutaka fer 

fram. Ef svo er, er honum heimilt að sleppa því að svara spurningum er varða háttsemina sem 

honum er gefið að sök sbr. 2. mgr. 25. gr. þar sem að allt sem skattaðili segir í skýrslutöku er 

heimilt að nota gegn honum fyrir dómi.  

Þegar skattrannsóknarstjóri lýkur rannsókn sinni skal hann taka saman skýrslu um 

rannsóknina og niðurstöður hennar sbr. 31. gr. rg. nr. 373/2001. Þá skal hann afhenda 

skattaðila eintak af skýrslu málsins og gefa honum kost á því að koma fram andmælum 

sínum. Þetta á þó einungis við ef mál hefur ekki verið kært til lögreglu áður eða strax eftir að 

rannsókn lauk sbr. 32. gr. rg. nr. 373/2001.  

Ef brotið er, að mati skattrannsóknarstjóra, ekki því um alvarlegra getur hann boðið 

skattaðilanum upp á refsimeðferð í formi stjórnvaldssekta sem skattrannsóknarstjóri sér um.  

4.3.2 Sektarmeðferð hjá skattrannsóknarstjóra  

Skattrannsóknarstjóri getur farið með meðferð minniháttar skattalagabrota með heimild í 2. 

mgr. 110. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt
51

 sbr. 2. mgr. 41. gr. vskl. en þetta eru 

samskonar ákvæði. Þar kemur fram að skattrannsókarstjóri getur lokið refsimeðferð máls með 

ákvörðun greiðslu sektar til ríkissjóðs og er þá ekki sent til rannsóknar lögreglu né til 

sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd. Sektir geta verið allt að 6 milljónum króna. Samkvæmt 

ákvæðinu er það skattaðila að ákveða hvort hann vilji ljúka málinu með þessum hætti og skal 

þá málinu vera lokið innan 6 mánaða frá því að rannsókn skattstjórans lauk.  

Taka sektargerðir skattrannsóknarstjóra mið af framkvæmd yfirskattanefndar í 

sektarmeðferðarmálum.
52

 Um sektarmeðferð skattrannsóknarstjóra gilda reglur um 

stjórnvaldssektir hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins.
53

 Skal skattrannsóknarstjóri hafa til 

hliðsjónar við ákvörðun sektarfjárhæðar hvert eðli og umfang brots skattaðilas hafi verið sbr. 

5. gr. reglnanna. Áður en tilkynnt eru um sektarboðið er skattaðila boðið að tjá sig um 

fyrirhugaða refsimeðferð skv. 7. gr. reglnanna sbr. 2. mgr. 35. gr. rg. nr. 373/2001. Ef 
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skattaðilinn kýs þessa leið til þess að ljúka máli sínu, þá mætir hann á skrifstofu 

skattrannsóknarstjóra og lýsir yfir vilja sínum með því að skrifa undir sektargerð skv. 9. gr. 

reglnanna. Um innheimtu sektanna má meðal annars beita 3. mgr. 28. gr. vskl.  

Þegar sektargerð er lokið eru ríkissaksóknara sendar  upplýsingar um málið skv. 3. mgr. 41. 

gr. vskl. Ef ríkissaksóknari telur að sektin hafi ekki verið heimil eða málarlokin hafi verið 

fjarstæð hefur hann heimild til þess að leggja málið fyrir dómstóla. 

4.3.3 Sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd 

Yfirskattanefnd úrskurðar sektir skv. 40. gr. sbr. 41. gr. vskl. að því leiti sem málinu er ekki 

vísað til opinberrar rannsóknar og dómsmeðferðar. Úrskurðirnir eru fullnaðarúrskurðir og því 

ekki heimilt fyrir skattaðila að áfrýja málinu lengra sbr. 22. gr. ysknl. Ekki er dæmd 

vararefsing til viðbótar við fjársektina. Tilgangurinn með því að fara þessa leið er að gefa 

skattaðilum kost á að ljúka refsimeðferð innan skattkerfisins með þeim hætti að þau séu 

afgreidd í kyrrþey, þar sem að sektarúrskurðir eru ekki birtir opinberlega. Þá ætti 

sektarmeðferð fyrir yfirskattanefnd að vera mun hraðvirkari en rekstur opinbers máls og er 

það að öllu leyti mun betri kostur fyrir skattaðila sektarmeðferðar.
54

 

Mál sem koma til afgreiðslu yfirskattanefndar geta komið til með tvennum hætti. Það eru mál 

sem skattrannsóknarstjóri lýkur rannsókn á og ekki er ástæða að senda í opinbera 

refsimeðferð, þá eru þau send til refsimeðferðar hjá yfirskattanefnd. Einnig tekur nefndin við 

málum sem skattaðili kærir til hennar eftir endurákvörðun ríkisskattstjóra. Tekur hún því til 

umfjöllunar skattsektarmál og kærumál.
55

 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins tekur sjálfstæða ákvörðun um það hvort máli verði vísað til 

sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd sbr. 35. gr. rg. nr. 373/2001. Annast hann þá kröfugerð 

fyrir hið opinbera gagnvart nefndinni, í henni skal koma fram hver refsiverða háttsemin er, við 

hvaða lagaákvæði og stjórnvaldsfyrirmæli hún varðar, kröfur skattrannsóknarstjóra og önnur 

atriði sem mikilvæg þykja. Þó er ekki hægt að vísa máli til sektarmeðferðar hjá yfirskattanefnd 

ef að skattaðili vill ekki að yfirskattanefnd sjái um málið. Skattrannsóknarstjóri kemur fram 

fyrir hönd hins opinbera þegar nefndin fjallar um sektarmál skv. 37. gr. rg. nr. 373/2001 sbr. 1. 

mgr. 40. gr. vskl. 
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Ekki skal hefja refsimeðferð fyrir yfirskattanefnd nema að skattaðili sé samþykkur því sbr. 35. 

gr. rg. nr. 373/2001 og hafi fengið að tjá sig um málið. Ef engin mótmæli koma frá skattaðila 

er svo talið að hann sé samþykkur því að fara í sektarmeðferð fyrir yfirskattanefnd sbr. ÚY 

(59/2015) en þar kom fram í bréfi skattrannsóknarstjóra ríkisins til yfirskattanefndar 

„Gjaldendur hafa átt þess kost að koma að vörnum fyrir yfirskattanefnd í tilefni af sektarkröfu 

skattrannsóknarstjóra ríkisins, en engar athugasemdir hafa borist. Þar sem gjaldendur hafa 

ekki gert athugasemdir við meðferð máls þessa fyrir yfirskattanefnd verður að líta svo á að 

þau mæli því ekki í gegn að það sæti sektarmeðferð fyrir nefndinni “  

Við meðferð sektarmála hjá yfirskattanefnd skal nefndin gæta að þeim reglum sem í gilda um 

réttindi aðila við meðferð refsimáls en þær má finna í lögum nr. 88/2008, um meðferð 

sakamála,
56

 sbr. 22. gr. ysknl.   
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5. Opinber refsimeðferð 

Ef grunur leikur á um að skattsvik
57

 eða refsivert brot hafi átt sér stað hjá skattaðila skal 

ríkisskattstjóri tilkynna það tafarlaust til skattrannsóknarstjóra sbr. 6. mgr. 26. gr. vskl. Ef 

broti er síðan vísað til opinberrar refsimeðferðar er ljóst að skattrannsóknarstjóri telur að 

brotið hafi varðað 40. gr. vskl. og jafnvel verið það stórfellt að það varði einnig 262. gr. laga 

nr. 19/1940, almenn hegningarlög.
58

 

Til útskýringar á því hvað átt er við með einni helstu svikaleiðinni í virðisaukaskatti má líta til 

áhugaverðs dóms Hrd. 27. maí 1999 (513/1998). Í því máli var A og B gefið að sök að hafa 

brotið gegn lögum um virðisaukaskatt með því að hafa ekki tilkynnt um virðisaukaskattskylda 

starfsemi félagsins X. Einnig að hafa ekki gert grein fyrir þeirri sölu á virðisaukaskattskyldri 

vöru og þjónustu sem fór fram í starfsemi félagsins á þriggja ára tímabili og hafa með því ekki 

staðið skil á innheimtum virðisaukaskatti. B var sýknaður af ákæru bæði í héraði og 

Hæstarétti. A dæmdur í 8 mánaða fangelsi, þar af 5 mánuðir skilorðsbundnir. Þá var hann 

einnig dæmdur til fésektar. 

5.1 Refsiverð háttsemi – 1. mgr. 40. gr. vskl. og 1. mgr. 262. gr. ahl.  

Brot á virðisaukaskattslögum eru litin alvarlegum augum og er refsiheimild að finna í 40. gr. 

vskl. Um er að ræða ákvæði sérrefsilaga, þar sem að virðisaukaskattslögin eru ekki sett upp 

sem refsilög heldur er einungis að finna refsiákvæði í þeim. Í sérrefsilögum er gáleysi og 

ásetningur oftast jafngildur sem saknæmisskilyrði sbr. 7. mgr. 41. gr. vskl. Refsiákvæðið er 

mjög víðtækt svo að hér verður einungis litið til 1. mgr. 40. gr. vskl. en hún hljóðar svo: 

[Skýri skattskyldur maður af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða villandi 

frá einhverju því er máli skiptir um virðisaukaskatt sinn eða afhendi hann eigi á 

lögmæltum tíma virðisaukaskattsskýrslu eða virðisaukaskatt sem hann hefur 

innheimt eða honum bar að innheimta skal hann greiða fésekt allt að tífaldri þeirri 

skattfjárhæð sem undan var dregin, vanrækt var greiðsla á eða endurgreidd var um 

of og aldrei lægri fésekt en nemur tvöfaldri þessari skattfjárhæð. [Fésektarlágmark 

samkvæmt þessari málsgrein á ekki við hafi brot einskorðast við að standa ekki skil 

á réttilega tilgreindum virðisaukaskatti samkvæmt virðisaukaskattsskýrslu, enda hafi 

verið staðin skil á verulegum hluta skattfjárhæðar eða málsbætur eru miklar.]
1)

 Álag 

skv. 27. gr. dregst frá sektarfjárhæð. Stórfellt brot gegn ákvæði þessu varðar við 1. 

mgr. 262. gr. almennra hegningarlaga. 

Sök skv. 40. gr. vskl. fyrnist á 6 árum frá upphafi rannsóknar, enda verði ekki óeðlilegar tafir 

á rannsókn málsins eða ákvörðun refsingarinnar.
59

 Með 3. gr. laga nr. 42/1995, um breyting á 

                                                      
57

 Skattsvik er sjaldan notað í lögum. Finna má hugtakið notað í tekjuskattslögum og virðisaukaskattslögum, en 

það er þó ekki skilgreint. 
58

           „ h  “ 
59

 Frumvarp til laga um virðisaukaskatt, þskj. 781, 431. mál. Bls. 19-20. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf. [Sótt á vefinn 19.11.2015]. 

http://www.althingi.is/altext/110/s/pdf/0781.pdf
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refsiákvæðum nokkurra skattalaga, var ákvæði 1. mgr. breytt og meðal annars kom inn að 

stórfellt brot gegn ákvæði 40. gr. vskl. varðaði 1. mgr. 262. gr. ahl. en það hljóðar svo: 

[Hver sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gerist sekur um meiri háttar brot gegn 

1., 2. eða 5. mgr. [109. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt],
1)

 sbr. og 2. mgr. 22. gr. 

laga um tekjustofna sveitarfélaga, 1., 2. eða 7. mgr. 30. gr. laga um staðgreiðslu 

opinberra gjalda, sbr. og 11. gr. laga um tryggingagjald, og gegn 1. eða 6. mgr. 40. 

                                      …
2)

 fangelsi allt að 6 árum. Heimilt er að 

dæma fésekt að auki samkvæmt þeim ákvæðum skattalaga er fyrr greinir. 

Var ákvæðinu breytt með 1. gr. laga nr. 39/1995, um breyting á almennum hegingarlögum þar 

sem að það þótti gallað og ófullnægjandi en áður fjallaði það einungis um refsingu við 

bókhaldsbroti. Markmiðið var að herða viðurlög við skattabrotum með því að leggja refsingu 

við alvarlegustu skattalagabrotunum, þar sem að dómur vegna hegningarlagabrots hefði mun 

meiri áhrif heldur en dómur vegna brota á skattalögum.
60

 Mælikvarðinn á það hvað telst til 

stórfellts brots kemur fram í 3. mgr. 262. gr. ahl. og eru þeir fjórir talsins. Í fyrsta lagi er það 

ef brotið lýtur að verulegum fjárhæðum sbr. Hrd. 16. febrúar 2012 (477/2011) þar sem að 

ákærði B hagnaðist um margar milljónir vegna skila á röngu skattframtali. Í öðru lagi ef brotið 

er framið með sérstaklega vítaverðum hætti. Í þriðja lagi ef um er að ræða aðstæður sem auka 

mjög saknæmi brots sbr. Hrd. 23. janúar 2014 (323/2013)                    „   mjög á 

saknæmi brotsins að M leyndi skattyfirvöld frá upphafi eignarhaldi sínu á hinu erlenda félagi 

og að brot hennar tók til efnislega rangra skattframtala fjögur ár í röð.“                     

brotið er ítrekað. 

Samkvæmt 1. mgr. 262. gr. ahl. má dæma mann til fésektar sem og jafnframt refsivist, hvort 

sem refsivistin er skilorðsbundin eða ekki samkvæmt þeim ákvæðum skattalaga sem vísað er 

til í ákvæðinu. Því til skýringar má vísa til Hrd. 15. október 2015 (780/2014) þar sem refsing J 

og S vegna stórfelldra skattalagabrota var ákveðin 3 mánaða fangelsi. Auk þess var þeim gert 

að greiða rúmar 20 milljónir í sekt í ljósi atvika málsins. 

5.2. Hverjir bera refsiábyrgð 

Þeir einstaklingar sem bera refsiábyrgð í refsimálum virðisaukaskatts geta verið ýmsir. Fyrst og 

fremst eru það skattaðilar sjálfir sem eru með sjálfstæðan atvinnurekstur og þurfa að standa skil 

á meðal annars virðisaukaskatti og virðisaukaskattskýrslum á réttum tíma. Þá geta 

fyrirsvarsmenn lögaðila einnig borið refsiábyrgð sbr. Hrd. 15. október 2015 (780/2014) en þar 

voru framkvæmdarstjóri sem einnig var stjórnarmaður félags og daglegur stjórnandi félagsins 

                                                      
60 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, þskj. 480, 318. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html. [Sótt á vefinn 21.11.2015]. 

 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003090.html#G109
http://www.althingi.is/altext/118/s/0480.html
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sakfelldir fyrir brot gegn 1. mgr. 40. gr. vskl. og 1. mgr. 262. gr. ahl. fyrir að hafa ekki staðið 

skil á virðisaukaskatti og virðisaukaskattskýrslum. Þá geta einnig endurskoðendur, bókarar og 

aðrir ráðgjafar orðið ábyrgir sbr. Hrd. 5. júní 2014 (538/2013) en þar var endurskoðandi 

ákærður fyrir meiriháttar brot fyrir að standa skil á efnislega röngu skattframtali. 

Félagsmenn með solidaríska ábyrgð geta borið refsiábyrgð sbr. Hrd. 12. febrúar 1988 

(31/1987) en þar var félag dæmt til að greiða sekt og var framkvæmdarstjórinn sem einnig var 

stjórnarformaðurinn og stjórnarmaður dæmdir til að greiða sektina fyrir hönd félagsins. 

Hæstiréttur hefur þó stundum komist að öðrum niðurstöðum og ekki talið framkvæmdarstjóra 

félags ábyrgan sbr. Hrd. 23. janúar 2014 (388/2013). Þar komst Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að X, þrátt fyrir að hafa séð um daglegan rekstur félagsins, gæti ekki verið ábyrgur 

fyrir brotum þess þar sem að hann sá ekki um að skila inn skýrslum vegna virðisaukaskatts og 

staðgreiðslu opinberra gjalda né að greiða slíkt. Bar hann því ekki refsiábyrgð þó hann vissi af 

vanskilunum. 

Hægt væri að nefna mun fleiri dæmi um það hverjir bera refsiábyrgð en þar sem að er ekki 

megin efni í ritgerðinni verður ekki fjallað nánar um það hér, enda markmiðið að koma 

einungis með nokkur dæmi um ábyrgð einstaklinga. 

5.3 Sakamálameðferð 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins getur vísað máli til rannsóknar lögreglu af sjálfsdáðum og 

einnig ef að sökunautur óskar þess að mál hans verði ekki tekið til meðferðar 

yfirskattanefndar sbr. 4. mgr. 41. gr. vskl. Eins og fram hefur komið áður ákveður 

skattrannsóknarstjóri sjálfur skv. 1. mgr. 35. gr. rg. nr. 373/2001 hvort mál skuli vísað til 

opinberrar rannsóknar og venjulegrar sakamálameðferðar. Þau mál sem fara í 

sakamálameðferð eru þau mál sem talin eru það alvarleg að sektarmeðferð er ekki næg 

refsing. Einnig fara í sakamálameðferð þau mál sem ekki fara fyrir yfirskattanefnd vegna þess 

að skattaðili hefur ekki viljað það sbr. 37. gr. rg. nr. 373/2001. 

Að jafnaði skal endurákvörðun vera lokið hjá ríkisskattstjóra áður en mál er sent til 

refsimeðferðar sbr. 35. gr. rg. nr. 373/2001. Getur skattrannsóknarstjóri þó tekið ákvörðunina 

óháð því hvort ríkisskattstjóri eða yfirskattanefnd hefur lokið sínum málsmeðferðum. Þó skal 

gefa skattaðila kost á að tjá sig um fyrirhugaða refsimeðferð, áður en ákvörðunin er tekin ef 

þess er kostur og ekki hætta á að rannsóknarhagsmunum sé spillt. Ef skattaðili óskar eftir að 

mál hans verði sent til sakamálameðferðar er skattrannsóknarstjóri bundinn af því og er þá 

skyldur að senda málið í þann farveg.  
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Þegar mál færist yfir til lögregluembættisins þá færist forræði og ákvarðanir um refsimeðferð 

til embættisins. Fær lögregluembættið þá allar heimildir til þess að vinna að málinu, svosem 

að afla upplýsinga til þess að hægt sé að dæma í málinu sbr. Hrd. 8. febrúar 2008 (21/2008), 

þar sem að kom fram að 

R sem handhafi rannsóknar- og ákæruvalds vegna ætlaðra stórfelldra brota 

á skattalögum, sbr. 262. gr. almennra hegningarlaga, ætti rétt til aðgangs 

að gögnum er vörðuðu tekjuskattskil A og sérreglur laga nr. 90/2003 um 

hlutverk S við rannsókn og sektarmeðferð brota samkvæmt þeim lögum 

gætu ekki staðið þessu í vegi. Því var fallist á beiðni R um húsleitarheimild, 

enda hafði S ítrekað hafnað því að afhenda umrædd gögn. 

Ef háttsemi brotsins varðar við 262. gr. ahl., skal málið fara í lögreglurannsókn hjá sérstökum 

saksóknara skv. 1. gr. essl. Þá getur sakborningur einnig óskað eftir því við 

skattrannsóknarstjóra að mál hans verði tekið fyrir hjá embætti sérstaks saksóknara sbr. 3. 

mgr. 52. gr. sml. Eftir að lögreglumeðferð lýkur tekur embætti sérstaks saksóknara ákvörðun 

um hvort að ákæra verði gefin út eða hvort málið verði látið niður falla. Samkvæmt 6. gr. essl. 

fer starfsemi sérstaks saksóknara eftir lögum um meðferð sakamála. Hafa ber í huga að mál 

getur verið sent til opinberrar rannsóknar þrátt fyrir að skattaðili hafi áður þurft að sæta 

sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða skattrannsóknarstjóra. 

Meðferð mála hjá sérstökum saksóknara fer eftir sakamálalögunum, þar sem um alvarleg 

refsibrot er að ræða. Í ákvæðum laganna er að finna ýmsar heimildir sem sérstakur saksóknari 

hefur við rannsókn mála sinna. Ekki er til neinar heildarleiðbeiningar um hvernig vinnsla á 

málum hjá þeim er, svo að höfundur ætlar að stikla á stóru um það ferli sem sérstakur 

saksóknari og lögregluyfirvöld vinna að við rannsókn á sakamálum.  

Við upphaf máls fær skattaðili stöðu sakbornings skv. 27. gr. sml. Er honum heimilt að fá 

upplýsingar um þá stöðu sem hann er kominn í og hver réttindi hans eru. Það er mikilvægt því 

að sakborningur verður að geta gert sér grein fyrir þeirri aðstöðu sem hann er í þegar 

rannsóknin málsins er að hefjast. Þá verður að gera sakborningi grein fyrir að honum er ekki 

skylt að svara þeim spurningum sem til hans er beint ef það gæti haft áhrif á stöðu hans fyrir 

dómstólum.  

Markmið rannsókna sérstaks saksóknara við sakamál er að afla allra þeirra nauðsynlegu 

upplýsinga og gagna sem þykja þurfi til þess að hægt sé að taka ákvörðun um það hvort að 

sakborningur skuli ákærður og sóttur til saka eða ekki sbr. 53. gr. sml. og skal vinna sakamál 

þannig að hið sanna og rétta komi í ljós en á sem stystum tíma en þó þannig að öll tiltæk gögn 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1940019&gr=262
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2003090&gr=
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um verknaðinn komi fram og rætt við vitni, sjónarvotta og aðra sem geta upplýst um 

verknaðinn þannig að enginn vafi sé á hvernig verknaðurinn gerðist sbr. 54. gr. sml. 

Við skýrslutöku sbr. VIII. kafla sakamálalaganna skal skýrsla tekin af sakborningi og skal 

hann kveðinn til skýrslutöku ef hann hefur ekki verið handtekinn. Spurningar sérstaks 

saksóknara skulu vera skýrar og greinilegar og ekki er heimilt að beita sakborning þvingunum 

við skýrslutökuna með ósannindum eða á annan hátt og eins er sakborningi skylt að segja 

skýrt og rétt frá ef hann kýs að svara þeim spurningum sem fyrir hann eru lagðar.  

Þegar þurfa þykir hefur saksóknari heimild til þess að gera loka húsnæðum, geymslustöðum 

og öðrum stöðum án þess að fá dómsúrskurð. Er þetta gert til þess að varna því höfð séu áhrif 

á þá rannsóknarhagsmunir sem í húfi eru við meðferð málsins. Þá hefur hann heimild til 

húsleitar í húsi sakbornings, geymslustöðum, bifreiðum og öðrum stöðum og tækjum sem 

hugsanlegt er að hægt sé að finna gögn sem hjálpa til við rannsókn málsins. Þessa heimild er 

að finna í 74. gr. sml. Skilyrðið fyrir húsleitinni er að rökstuddur grunur leiki á um að framið 

hafi verið þar brot. Í Hrd. 10. maí 2010 (288/2010), kom fram að sérstakur saksóknari 

framkvæmdi húsleit á heimili varnaraðila og á vinnustað hans í þágu rannsóknar sinnar. Ef 

ekki liggur fyrir samþykki húseiganda fyrir leit þá þarf sérstakur saksóknari að fá heimild með 

úrskurði dóms til þess.  

Þegar lokið hefur verið rannsókn á tilætluðu broti sakbornings skal sérstakur saksóknari gefa 

út ákæru ef brotið telst refsivert sbr. 142. gr. sml. Hann höfðar síðan mál með útgáfu ákæru 

skv. 152. gr. sml. sem birt skal ákærða. Við meðferð málsins fyrir dómi vinnur sérstakur 

saksóknari síðan fyrir ákæruvaldið ef svo ber undir en annars aðrir handhafar ákæruvaldsins.  

Fyrning brota sem verða á ákvæði 262. gr. ahl. hafa fyrningarfrest upp á 10 ár sbr. Hrd. 29. 

nóvember 2007 (391/2007) en þar töldust brot Þ stórfelld og því heimfærð upp á 1. mgr. 262. 

gr. ahl. Ekki var fallist á með Þ að brotin væru fyrnd því að með heimfærslu upp á 262. gr. ahl. 

þá gilti fyrningafrestur skv. 3. tölul. 1. mgr. 81. gr. ahl.  

5.4 Tvöföld refsing skattalagabrota 

Yfirleitt hafa þau mál sem fara í opinbera málsmeðferð þegar verið beitt álagi hjá 

skattyfirvöldum. Þá hafa þau farið til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra, ríkisskattstjóri 

hefur endurákvarðað skatta og jafnvel til yfirskattanefndar vegna ágreinings. Í opinberri 

málsmeðferð er málið síðan aftur tekið til rannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara sem 

gefur út ákæru og fer það því fyrir dómstól þar sem mögulega enn ein refsingin er lögð á. 
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Hér á landi eru í gildi lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994
61

 og kemur þar fram í 

5. tölul. 1. mgr. 1. gr. msel. sbr. 1. gr. laga nr. 25/1998, um breyting á lögum um 

mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62 19. maí 1994, að samningsviðauki nr. 7 um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis hafi lagagildi á Íslandi. Í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE. kemur 

fram að bann skuli vera við endurtekinni málsmeðferð til úrlausnar um refsiverða háttsemi 

eða tvöfaldri refsingu.
62

 Tilgangur ákvæðisins er að vernda einstaklinginn gegn valdi ríkisins 

og til þess að koma í veg fyrir að einhver sé sóttur til saka tvisvar fyrir sama brotið.
63

 Gerir 

ákvæðið þá kröfu að þau ríki sem aðild hafa að mannréttindasáttmálanum hagi því að á þá leið 

að mál þar sem fjallað er um refsiverða háttsemi öðlist neikvæð efnisleg réttaráhrif.
64

 Það 

sjónarmið sem liggur að baki meginreglunni um að refsa ekki tvisvar fyrir sama brot er það að 

sá sem þarf að sæta opinberri málsmeðferð vegna gruns um að hann hafi framið refsiverða 

háttsemi, á að geta treyst því að úrlausn málsins feli í sér endalok á því atviki. En ekki að hann 

gæti þurft að lenda í annarri málsmeðferð fyrir sama brot.
65

 

Einnig er í gildi ákvæði í 2. mgr. 186. gr. sml. Í því kemur fram að krafa sem þegar er búið að 

dæma um, verður ekki borin undir sama dóm eða svipaðan dóm aftur.
66

 Til þess að reglan sem 

kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE eigi við þarf að uppfylla fjögur skilyrði. Þau 

eru að fyrri úrlausn þarf að vera endanleg, fyrri úrlausnin þarf að vera sýkna eða sakfelling, ný 

málsmeðferð þarf að vera hafin og hún þarf að lúta að sama broti og var í fyrri málsmeðferð. 

Á þessi skilyrði reyndi í Héraðsdómi Rvk. 28. júní 2013 (S-909/2012) þar sem að ákærði 

krafðist frávísunar ákæru á grundvelli reglunnar um ne bis in idem en því var hafnað með 

vísan til Hrd. 22. september 2010 (371/2010). 

Segja má að Hrd. 22. september 2010 (371/2010) sé lykildómur í íslenskum rétti en hann 

hefur orðið fordæmisgildandi í dómaframkvæmd, eins og sjá má hér að ofan. Þar byggja 

ákærðu og ákæruvaldið á sitthvorri úrlausn mannréttindadómstóls Evrópu.
67

 Ákæruvaldið 

byggði sína málsmeðferð á ákvörðun MDE frá 14. september 2004
68

 en ákærðu byggðu á 

dómi MDE frá 10. febrúar 2009.
69

 Í fyrra málinu var kveðið á um að 4. gr. 7. Viðauka MSE 

                                                      
61

           „     “ 
62

 Meginreglan ne bis in idem 
63

 United States Institute of peace. (e.d.). Section 4: Nes bis in idem. Sótt 17. nóvember 2015 af 

http://www.usip.org/sites/default/files/MC1/MC1-Part1Section4.pdf 
64

 Róbert Spanó. (2011). Ne bis in idem. Bls. 23 
65

 Asbjørn Strandbakken. (2002). Ne bis in idem. Lov og Rett 6. hefti. Bls. 356 
66

 Var áður 2. mgr. 138. gr. laga nr. 19/1991, um meðferð opinbera mála. Voru þau felld úr gildi með lögum nr. 

88/2008, um meðferð sakamála.  
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           „MD “ 
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Ákvörðun MDE, Rosenquist gegn Svíþjóð frá 14. september 2004. Mál nr. 60619/00. 
69

 Dómur MDE, Zolotukhin gegn Rússlandi frá 10. febrúar 2009. Mál nr. 14939/03. 

http://www.usip.org/sites/default/files/MC1/MC1-Part1Section4.pdf
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komi ekki í veg fyrir að skattyfirvöld geti beitt álagsbeitingum og síðan rekið refsimál vegna 

sömu málsatvika. Í seinna málinu vék MDE þó frá fyrri fordæmum sínum og túlkaði ákvæðið 

mun rýmra en hann hafði gert áður. Taldi hann að þegar um væri að ræða sama brot, væri 

næginlegt að málsatvikin væru þau sömu eða mjög sambærilegt til þess að þau brytu gegn 

ákvæði 1. mgr. 4. gr. MSE. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að lögsókn 

ákæruvaldsins bryti gegn 1. mgr. 4. gr. 7. Viðauka MSE og byggði álit sitt á máli Zolotukhin. 

Hæstiréttur hafnaði hins vegar þeirri málsástæðu, þar sem að Zolotukhin fjallaði ekki um 

beitingu álags og brota á skattalögum. Vísaði Hæstiréttur málinu aftur heim í hérað. 

Niðurstaða var byggð á fyrri fordæmum hans og meðal annars máli Rosenquist gegn Svíþjóð. 

Taldi hann því heimilt að reka annað refsimál. 

Hafa verður í huga að úrslausnir mannréttindadómstóls Evrópu er ekki bindandi að íslenskum 

landsrétti sbr. 1. mgr. 2. gr. msel. og er því dómurum á Íslandi ekki skylt að fara eftir 

túlkunum hans á dómum og ákvörðunum. Segja má að dómarar ætli sér heldur ekki að fylgja 

þeim ákvæðum sbr. Hrd. 22. maí 2014 (416/2013) þar sem einnig er vísað til Hrd. 22. 

september 2010 (371/2010)                          „Í                           h     

ekki verið talið að það fari í bága við bann við endurtekinni málsmeðferð þótt stjórnvöld hafi 

áður gert manni að greiða skatt af álagi á skattstofn og sama manni síðan í öðru máli gerð 

                               “ Þ            ý                          h                   

tvöfaldri refsingu, það er beiting álags og síðar ákvörðun refsingar, í sitt hvoru málinu þó að 

þau snúi jafnvel að sama atvikinu. Viðhorf dómara er annars vegar á þá leið að álag sem lagt 

er á skattaðila er refsing vegna vanrækslu hans að fara eftir ákvæðum 25. og 26. gr. vskl. Hins 

vegar eru þeir að dæma refsingu vegna brota á 1. mgr. 40. gr. vksl sbr. 1. mgr. 262. gr. ahl. 

Þeir horfa á þetta sem tvo ólíka hluti. Umboðsmaður Alþingis hefur kvatt Alþingi og ráðherra 

til þess að endurskoða lögin og framkvæmd þeirra ákvæða sem kveða á um refsingu við 

skattabrotum því verulegur vafi er á því að ákvæðin, m.a. 40. gr. vskl., séu í samræmi við 1. 

mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE. sbr. UA 14. febrúar 2011 (5925/2010, 5926/2010 og 5927/2010). 

Áhugaverður er dómur Hérd. Reykj. 5. júní 2014 (S-111/2014), en hann varðaði brot á 

virðisaukaskattslögum. Komst dómarinn að þeirri niðurstöðu að beitings álags væri 

refsimeðferð í skilningi refsiréttar og þar með væri lögsókn ákæruvaldsins að brjóta gegn 1. 

mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE sbr. 1. mgr. 1. gr. msel. og var hluta af málinu vísað frá. Byggði 

dómarinn að miklu leyti á fordæmi MDE í Zolotukhin málinu. Þarna var dómari á Íslandi í 

fyrsta skiptið að horfa á ne bis in idem regluna út frá öðru sjónarhorni en tíðkast hefur. 
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Nú er til meðferðar fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, fyrsta mál Íslendings gegn íslenska 

ríkinu sem snýr að 1. mgr. 7. viðauka MSE í tengslum við tvöfalda refsingu í skattamálum, 

eða um það hvort íslenskar réttarreglur sem heimila að skattaðila sé bæði refsað með 

skattaálagi og annars konar refsingar í sama málinu samræmist meginreglunni um ne bis in 

idem. Ekki virðist enn vera komin niðurstaða frá MDE í málinu en áhugavert verður að sjá 

niðurstöðu málsins.
70

  

                                                      
70

 Mál nr. 22007/11 Johannesson and Others v. Iceland. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

122107#%7B%22itemid%22:%5B%22001-122107%22%5D%7D 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122107#%7B%22itemid%22:%5B%22001-122107%22%5D%7D
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6. Lokaorð 

Í                         h      „M                                    “ h                      

þau helstu atriði sem máli skipta við meðferð brotamála, hvort sem um er að ræða 

sektarmeðferð eða sakamálameðferð. Markmið ritgerðarinnar var að gera heildstætt verkefni 

um það ferli sem skattaðili getur þurft að fara í gegnum ef hann brýtur á ákvæðum 

virðisaukaskattslaganna.  

Í byrjun ritgerðarinnar fór höfundur yfir almenn atriði virðisaukaskatts, skýrt var hvað er 

virðisaukaskattur en það eru óbeinir skattar sem lagðir eru á vörur og þjónustu. Þá var farið 

yfir það hverjir flokkast til virðisaukaskattskyldra aðila, hvernig þeim ber að halda bókhaldi 

sinu samkvæmt ákvæðum bókhaldslaga og hvenær skila þurfi inn virðisaukaskattskýrslu og 

virðisaukaskatti.  

Skattyfirvöld fara með mikilvægt hlutverk í stjórnsýslu skattkerfisins. Ríkisskattstjóri og 

skattrannsóknarstjóri sjá um allt eftirlit með skattheimtu og rannsóknum á þeim málum sem 

upp koma í tengslum við skil á virðsaukaskattskýrslum og innheimtu virðisaukaskatts. 

Ríkisskattstjóri ákvarðan og endurákvarðar virðisaukaskatt skv. 25. og 26. gr. vskl. Ef 

skattaðili er ekki sammála ríkisskattstjóra um ákvörðun hans hefur hann heimild til þess að 

kæra ákvörðunina skv. 29. gr. vskl. og skal ríkisskattstjóri innan tveggja mánaða leggja fram 

rökstuddan úrskurð. Ef svo ber undir þá hefur aðili máls einnig heimild í 3. gr. laga um 

yfirskattanefnd til þess að skjóta ákvörðun ríkisskattstjóra til yfirskattanefndar og hefur hann 

til þess þrjá mánuði frá póstlagningu úrskurðar ríkisskattstjóra skv. 5. gr. laga um 

yfirskattanefnd. Yfirskattanefnd óskar þá eftir gögnum frá bæði skattaðila og skattyfirvöldum 

svo að hægt sé að úrskurða um málið. Við málsmeðferð ákvörðunar og endurákvörðunar 

þurfa skattyfirvöld að gæta að almennum málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins, en 

stjórnsýslulögin kveða á um lágmarksréttindi aðila máls. Þá ber þeim einnig að fara eftir þeim 

málsmeðferðarreglum sem kveðið er á um í virðisaukaskatts- og tekjuskattslögum.  

Ef upp koma mál sem varða refsiverð brot á virðisaukaskattslögunum er það í höndum 

skattrannsóknarstjóra að rannsaka þau, en mál geta verið send til hans af ríkisskattstjóra, 

lögreglu, þriðja aðila eða hann rannsakar þau að eigin frumkvæði. Þegar skattrannsóknarstjóri 

fær beiðni um mál, metur hann hvort að líklegt sé að um brot sé að ræða. Rannsakar hann þá 

málið, með því meðal annars að sækjast eftir gögnum og upplýsingum hjá skattaðila sjálfum 

og þau gögn sem ríkisskattstjóri hefur undir höndum. Þegar rannsókn máls er lokið og ljóst er 

að um brot sé að ræða, þá hefur skattaðili oft um að velja leið til þess að ljúka máli sínu, það 
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er þó einungis hægt ef að ekki er um að ræða alvarlegt brot. Skattrannsóknarstjóri getur sjálfur 

séð um sektarmeðferð ef brot er undir 6 milljónum króna. Við sektarálagningu tekur hann mið 

af eðli og umfangi brotsins. Mál getur verið sent til yfirskattanefndar sem sér þá um 

sektarmeðferð fyrir luktum dyrum. Slík mál hjá yfirskattnefnd fara meðal annars eftir lögum 

nr. 88/2008.  

Þá getur skattaðili einnig óskað eftir því að málið verði tekið til opinberrar meðferðar og er 

því þá vísað til skattrannsóknarstjóra sem tekur málið til viðeigandi meðferðar, þar með talið 

skattrannsóknar. Ef skattrannsóknarstjóri telur að um alvarlegt brot sé að ræða sbr. 1. mgr. 40. 

gr. vskl. og 1. mgr. 262. gr. ahl. þá hefur hann heimild til þess að senda það til sérstaks 

saksóknara. Sérstakur saksóknari tekur þá málið að sér og fer þar eftir lögum nr. 88/2008, um 

meðferð sakamáls. Hann rannsakar brotið eftir ákvæðum sakamálalaganna en hann hefur 

einnig víðtækar heimildir til þess að rannsaka skattalagabrot skv. 2. mgr. 1. gr. laga um 

embætti sérstaks saksóknara, þar með. Rannsókn málsins fer meðal annars fram með 

skýrslutöku af skattaðila, sem við sakamál verður sakborningur, og mögulegum vitnum. Þá 

hefur hann heimild til meðal annars að gera húsleit á vinnustöðum, heimili skattaðila og 

öðrum hugsanlegum stöðum sem máli geta skipt. Ef sérstakur saksóknari telur brotið stórfellt, 

þá gefur hann út ákæru á hendur skattaðila og vísar því til héraðsdóms.  

Það tíðkast að einhverju leyti hér á landi að refsa tvisvar fyrir sama brotið þegar kemur að 

skattalagabrotum, hvort sem þau tengjast tekjuskattslögum eða virðisaukaskattslögum. Flest 

þau mál sem koma til kasta dómstóla vegna brota sem falla undir 1. mgr. 40. gr. vskl. og 1. 

mgr. 262. gr. ahl. hafa áður verið beitt álagi af ríkisskattstjóra skv. 27. gr. vskl. og skattaðili 

því í raun búinn að taka út sína refsingu vegna brotsins. Samkvæmt mannréttindasáttmála 

Evrópu sem hefur lagagildi hér á landi er óheimilt að refsa tvisvar fyrir sama brotið sbr. 1. 

mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur úrskurðað í málum og gefið 

út álit þar sem að fram kemur að tvöföld refsing í skattabrotamálum séu óheimil, en úrlausnir 

mannréttindadómstólsins eru ekki bindandi hér á landi skv. 1. mgr. 2. gr. msel. og hefur 

Hæstiréttur því enn sem komið er ekki farið eftir úrlausnum hans þegar kemur að tvöfaldri 

refsingu í skattamálum. 

Dómur hefur þó fallið í héraðsdómi Reykjavíkur Hérd. Reykj. 5. júní 2014 (S-111/2014), þar 

sem niðurstaðan var sú að um tvöfalda refsingu er að ræða þegar álagi er beitt sem 

refsimeðferð og sama brot fer síðan í sakamálameðferð ákæruvaldsins og brjóti því gegn 1. 

mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE sbr. 1. mgr. 1. gr. msel. Niðurstaða Hæstaréttar er ekki komin í 
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því máli. Þá er einnig fyrsta skattabrotamál Íslendings til meðferðar hjá 

mannréttindadómstólnum, en það snýr einnig að 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka MSE um tvöfalda 

refsingu í skattamálum. Er þar krafist niðurstöðu á því hvort að islenskar réttarfarsreglur 

heimili það að skattaðila sé refsað með skattálagi og einnig annars konar refsingur, oft í formi 

fangelsisvistar. Sú niðurstaða er ekki enn komin og því ekki ljóst um hvort skattyfirvöld séu 

að brjóta á réttindum skattaðila og þar með meginreglunni um ne bis in idem.  
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