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Formáli 
 
Ritgerð þessi er 14 ECTS eininga lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá 

Háskólanum á Bifröst. Titill rannsóknarinnar er: Hvers vegna greiða atvinnurekendur 

svört laun? Er skammvinnur vermir að pissa í skó? 

Ég vil fyrst og fremst þakka þeim tveimur nafnlausu viðmælendum sem treystu mér 

fyrir viðkvæmum upplýsingum um hvernig það atvikaðist að þeir greiddu starfsmanni 

svört laun og hvernig þeir fóru að því. Einnig er ég þakklát Ragnhildi B. Þórhallsdóttur 

og Lilju Rún Ágústsdóttur sem starfa á eftirlitssviði ríkisskattstjóra fyrir að veita mér 

upplýsingar um ferli vettvangseftirlits þeirra og þeirra reynslu í starfi. Ég þakka einnig 

leiðbeinanda mínum, Árna Sverri Hafsteinssyni fyrir góða leiðsögn og traust við gerð 

þessarar rannsóknar og að hafa leiðbeint mér ekki síst við val á viðfangsefni, í takt við 

áhugasvið mitt. Samnemendum mínum þakka ég fyrir vináttu og framúrskarandi 

samvinnu. Það hefði verið erfitt að ljúka námi án þeirra. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir umburðarlyndi og aðstoð í gegnum námið sem nú sér fyrir 

endann á.  
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Útdráttur 
 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða aðstæður og ástæður þess að 

atvinnurekendur ráða til sín starfsfólk og greiða þeim svört laun. Það er mikil áhætta 

sem launagreiðandi tekur með því að greiða starfsmanni svört laun. Ávinningur er 

sannarlega einhver á því tímabili sem svört laun eru greidd því þá sleppir 

launagreiðandi að greiða launatengdu gjöldin. Launþeginn fer á mis við mótframlag 

launagreiðanda í lífeyrissjóð. Það er hins vegar kostnaðarsamt fyrir atvinnurekanda 

þegar upp kemst um svikin. Ekki er um eiginlega sektargreiðslu svo framarlega sem 

atvinnurekandi fylgi tilmælum um leiðréttingu. Notast var við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og rætt var við tvo launagreiðendur undir nafnleynd sem hafa greitt 

starfsmönnum sínum svört laun og þeirra reynsla er sú að það var erfitt að útvega 

peningaseðla til að greiða launin. Einnig var rætt við tvo starfsmenn á eftirlitssviði 

ríkisskattstjóra og þar er gríðarlega mikið starf unnið til þess að koma fyrirtækjum sem 

hafa farið út af brautinni inn á hana aftur, en því fylgir kostnaður. Það er því niðurstaða 

rannsóknar að það ástæða fyrir svörtum launagreiðslum er oft vegna þrýstings frá 

starfsmönnum, vanþekking atvinnurekanda og óttaleysi gagnvart yfirvöldum. Það kom 

svo í ljós að það er vissulega skammvinnur vermir að pissa í skóinn sinn því fjárhagslegi 

ávinningurinn þurrkast út ef upp kemst um svikin. 

 
 
 
 
Lykilhugtök: Svört laun, skattsvik, launatengd gjöld, sektir og álag, undanskot, 

námsmenn, bótaþegar. 
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1. Inngangur  
 
Þegar velja átti viðfangsefni til að gera lokaverkefni um við Háskólann á Bifröst þá 

leitaði hugurinn fyrst til gerð viðskiptaáætlunar tengda garðyrkju en þegar á leið 

þróaðist hugmynd á þá leið að skoða skattaleg frávik í rekstri. Ekki var talið raunhæft 

að skoða svik í gegnum virðisaukaskattskerfið þar sem líklegt er að ekki yrði hægt að 

styðjast við útgefin gögn og alls ekki líklegt að atvinnurekendur væru tilbúnir að ræða 

um slík svik. Það varð því úr að ástæður svarta launagreiðslna yrðu fyrir valinu. 

 

 

1.1 Rannsóknarspurning  
 
Rannsóknarspurning þessa verkefnis er ˮHvers vegna greiða atvinnurekendur svört 

laun?“ Undirspurningin er ˮEr skammvinnur vermir að pissa í skó?ˮ Er þar átt við að 

meta það hvort það að spara í opinberum gjöldum núna sé þess virði ef ríkisskattstjóri 

kemst á snoðir um undanskotin. Ennfremur verður kannað hvaða leið atvinnurekendur 

fara til þess að útvega sér peningaseðla utan kerfis til þessara launagreiðslna og hvort 

sektir eða mögulegir dómar vegna skattsvika hafi fælingarmátt af einhverju tagi. 

Rannsóknarspurningunni er beint til smárra fyrirtækja vegna þess að það það er talið 

erfiðara að komast upp með svartar launagreiðslur í stærri fyrirtækjum með öflugara 

skráningarkerfi. Eins er þessari spurning beint til fyrirtækja sem þjónusta einstaklinga 

því þau fyrirtæki sem einungis þjónusta önnur fyrirtæki eiga ekki eins hægt um vik að 

greiða svört laun.  

 
 

1.2 Markmið rannsóknar  
 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort atvinnurekendur hafi hag af því að greiða 

svört laun eða hvort það feli í sér neikvæð áhrif á reksturinn. Það er áhugavert að kanna 

hvort atvinnurekendur séu að spara sér kostnað vegna launatengdra gjalda og þá 

umsýslu sem felst í því að halda launabókhald eða hvort greiðsla svartra launa séu 

tilkomin vegna annarra hvata eins og til dæmis að halda í reynda og duglega starfsmenn 

eða til að aðstoða þá sem kæra sig ekki um að gefa upp tekjur vegna þeirra 

tekjuskerðingar sem það kann að hafa í för með sér hjá opinberum stofnunum. Það er 

alveg ljóst að þegar upp komast um svik þá hefur það kostnaðarsamar afleiðingar í för 

með sér. Það er áhugavert að skoða hvort refsingar, sektir eða ákærur geri 
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launagreiðendur uggandi eða hvort þeir treysti á áframhaldandi lukku. Hliðarmarkmið 

gæti verið það að opna á umræðu um það hvaða áhættu launagreiðendur eru að taka til 

þess að greiða svört laun. 

 
 

1.3 Helstu annmarkar  
 
Mjög erfitt getur reynst að fá viðmælendur til viðtals, jafnvel þó svo nafnleynd sé á 

heimildarmönnum. Rannsakanda er ljóst að niðurstöður gætu staðið á veikum grunni 

þar sem slík nafnleynd ríkir og engin leið til að sannreyna þær upplýsingar sem fram 

komu í viðtölum og samkeyra við opinber gögn. Það er einnig hætt við að viðmælendur 

væru alls ekki tilbúnir til að segja alveg satt og rétt frá öllum staðreyndum og veiti 

mögulega aðra og mildari sýn á gjörðir sínar. Verður því þessi rannsókn aldrei til annars 

nýtileg en að gefa vísbendingar um stöðu og viðhorf atvinnurekenda í litlum 

fyrirtækjum. Rannsakandi telur þó að nauðsynlegt sé að kanna þessi mál, því 

niðurstöður gætu gefið vísbendingar um hvort atvinnurekendur neyðist til að greiða 

svört laun eða hvort þeirra ávinningur sé slíkur að það sé að þeirra frumkvæði. Það er 

þá mögulegt að skoða ástæður fyrir kröfu um svarta launagreiðslu og leita leiða til að 

leiðrétta þá skekkju sem launþegar eða atvinnurekendur upplifa sem er þess valdandi 

að þeir kjósa að fara þessa leið. 

 Sökum hversu viðkvæmt mál skattaundanskot eru, fengust aðeins 2 viðmælendur sem 

voru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni, mun því fátæklegur fjöldi viðmælenda einnig 

hafa áhrif á gildi verkefnisins. Það hefði bætt rannsóknina til muna að fá fleiri 

viðmælendur sem hefðu treyst höfundi fyrir reynslu sinni en tíminn rann úr greipum 

höfundar og þar við situr. Ekki hefði verið vænlegt til árangurs að auglýsa eftir 

viðmælendum og greip höfundur því til þess ráðs að hafa samband við þá aðila sem 

þóttu líklegir til viðtals og nýtti sér tengslanet sitt til að finna æskilega viðmælendur. 

Margir voru tregir til tals en höfundur náði að sannfæra þessa tvo um að treysta sér fyrir 

þessum upplýsingum. Höfundur reyndi einnig eftir fremsta megni að ræða ekki við 

nána vini né fjölskyldumeðlimi til þess að ekki megi lesa út úr rannsókninni við hverja 

var rætt um svo viðkvæmt málefni, sem skattsvik eru.  
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2. Aðferðafræði  
 
Til þess að fá svör við rannsóknarspurningu þurfti skýrsluhöfundur að taka viðtöl við 

atvinnurekendur sem höfðu á einhverjum tímapunkti greitt starfsmönnum sínum laun 

utan kerfis. Ákveðið var að skoða einungis lítil fyrirtæki með undir 20 starfsmönnum. 

Slík viðtöl falla undir eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative method). Viðtölin 

voru hálf opin (e. semi structured) sem byggðust upp á nokkrum lykilspurningum og 

bætti höfundur inn aukaspurningum eða felldi út, allt eftir því í hvaða átt viðtalið 

þróaðist (Collis og Hussey, 2003). Þessar aðferðir geta verið sveigjanlegar eftir 

hentugleika hvers tilfellis og veita rannsakanda tækifæri til að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu, eitthvað sem fæst síður með tölfræðilegum gögnum. Kostir við 

eigindlegar rannsóknir eru einnig hentug leið til að skyggnast inn í huga 

viðmælandanna og sjá viðfangsefnið frá þeirra sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2013). Þar 

sem fjallað er um viðkvæmt málefni í þessari rannsókn var eigindleg rannsóknaraðferð 

talin heppilegust því hún getur gefið innsýn í raunveruleika annarra sem lítt er þekktur 

(P. Liamputtong og D. Ezzy, 2005). Notast var við hentugleikaúrtak (e. convenience 

sample) þegar viðmælendur voru valdir en ekki tóku allir þátt sem boðið var til þátttöku. 

Einungis tveir þekktu boðið. Þar sem viðfangsefnið er viðkvæmt sumum, er nafnleynd 

á þeim viðmælendum sem gáfu kost á sér til viðtals. Nafnleyndin tryggir að ekki er 

hægt að nota fullyrðingar viðmælendana gegn þeim en veikir þó um leið rannsóknina. 

Eitt viðtal í rannsókninni er þó ekki undir nafnleynd og það var tekið við þær Ragnhildi 

D. Þórhallsdóttur og Lilju Rún Ágústsdóttur, sem báðar starfa á eftirlitssviði 

Ríkisskattsstjóra. 

Ekki þótti heppilegt né marktækt að gera megindlega rannsókn (e. quantative 

method) þar sem alls óvíst væri að svörun yrði mikil þar sem um er að ræða óvinsælt 

umræðuefni og erfitt að ná til atvinnurekenda með slíka könnun. Ef kanna ætti viðhorf 

launþega til svarta launagreiðslna væri mun meiri ástæða til að setja fram megindlega 

rannsókn en stuðst verður við viðhorfskönnun sem Alþingi lét gera meðal almennings 

og spurningakönnun sem Rannsóknarstofun atvinnulífsins framkvæmdi meðal 

atvinnurekenda í ferðaþjónustu. Rannsakandi mun einnig styðjast við bókhaldslög og 

virðisaukaskattslög og þær rannsóknir sem áður hafa verið gerðar á skattsvikum, 

undanskotum og svartri starfssemi hér á landi ásamt því að glugga smávægilega í 

fréttaflutning af atvikum tengdum rannsóknarefninu. 
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3. Skattsvik  
 

Árið 1976 setti Gary Becker fram kenningu sem hann kallaði rational choice sem hefur 

verið íslenskuð sem „skynsemisval“. Í þeirri kenningu heldur Becker því fram að 

maðurinn sé skynsamur og sé auk þess hagrænt þenkjandi, það er að maðurinn leitast 

við að hámarka hagnað sinn með sem minnstum tilkostnaði (Becker, 1976). Svört 

atvinnustarfssemi er því að einhverju leyti útskýrð með þessari kenningu. Ávallt er 

ákvörðun fyrirtækja tekin af mannlegum starfsmanni, hvort sem það er yfirmaður eða 

eigandi, um að taka þessi ólöglegu hliðarspor til þess að ná fram einhverjum 

markmiðum í rekstri eða hagræðingu. Hér er ekki verið að ásaka neinn heldur meira að 

útskýra að sé ekki mikil áhætta fyrir hendi, það er, telji menn að sé ekki mikið eftirlit 

né ströng viðurlög, þá sé mönnum auðveldara að fremja lögbrot. 

The slippery slope framework er kenning sem sett var fram af Hoelzl, Kirkcler 

og Wahl (2008). Hún greinir frá því að þegar mikið traust ríkir milli skattgreiðenda og 

skattayfirvalda, þá munu skattgreiðendur sjálfviljugir greiða skatta sína möglunarlítið 

en munu þó jafnvel reyna að lágmarka þá án þess að svíkja. Þeir telja áhættuna of mikla 

ef skattsvik þeirra verða uppgötvuð. Ef traustið er rýrt á einhvern hátt, aukast líkur á 

því að skattgreiðendur svíki undan skatti þar sem þeir telja skattyfirvöld starfa gegn 

þeirra hagsmunum. Alm og Torgler (2011) útskýrðu seinna skattsvik á þann hátt að 

siðferði hefði mikið með það að gera hvort fólk sviki undan skatti eða ekki. Siðferði 

einstaklinga er mismunandi og til þess að hvetja fólk til skatthlýðni, þurfi yfirvöld að 

vera bæði harðstjóri sem setur stífar reglur og einnig verið hvetjandi og mild þegar við 

á til þess að ná fram sanngirni í skattgreiðslum. 

 Hér er verið að benda á að einstaklingar eru mjög ólíkir innbyrðis að siðferði og 

mismikið traust er borið til skattayfirvalda. Það væri ósköp gott ef skattayfirvöld þyrftu 

aðeins að starfa á hvetjandi og mildan hátt og ná að leysa úr öllum skattsvikamálum á 

þann háttinn. Sú aðferð virkar líklegast best á þá með hærri siðferðiskennd og þá sem 

bera mikið traust til yfirvalda. Þegar einstaklingur með skert siðferði á í hlut og traustið 

á yfirvaldinu minnkað, dugir líklega ekki mildin og hvatningin, honum þarf að ógna til 

að ná frá réttlæti og leiðréttingu. 

 
 
 
 
 



 

5 
 

3.1 Mat á svartri atvinnustarfsemi  
 
Alþingi hefur í þrígang sett saman nefndir til að rannsaka umfang skattsvika hér á landi. 

Þær nefndir skiluðu af sér skýrslum árin 1986, 1993 og 2004, ásamt því að sérstök 

virðisaukaskattsnefnd starfaði árin 1999-2000. Tvær fyrri nefndirnar áætluðu 

vanframtaldar tekjur skattskyldra aðila og var umfangið metið um 6% í skýrslu ársins 

1986 og 4,25% árið 1993 af vergri landframsleiðslu. Tekjutap þjóðarbúsins var metið 

á 7-8% árið 1986 og 9% árið 1993 af heildarskatttekjum. Skýrsluhöfundar gáfu þó þá 

útskýringu að skatttekjutap þjóðarinnar hafi verið ívið meira vegna þeirra takmarkana 

sem voru í viðskiptum við erlenda fjármálamarkaði og mögulegt vanmat á 

bókhaldsarangfærslum. Í skýrslu nefndarinnar frá 2004 kemur fram að mjög varlega 

áætlað og ályktað skatttap þjóðarinnar hafi verið 6-8% af heildarskatttekjum, eða um 

það bil 18-24 milljarðar á verðlagi ársins 2003. Í þessum eldri könnunum kom einnig 

fram það viðhorf almennings að töluverður vilji var til þátttöku í skattaundanskotum en 

einnig mikill vilji til að refsa fyrir slík brot. Einnig kom fram í skoðanakönnunum að 

mikill og vaxandi fjöldi þátttakenda hefði, vitandi eða óafvitandi, tekið þátt í 

skattaundanskotum að einhverju marki og taldi sig vita mörg dæmi um undanskot frá 

skatti (Þingskjal 664, 2004-2005).  

 

3.2 Lög og reglur / viðurlög  
 
Lög landsins eru skýr varðandi greiðslu tekjuskatts af öllum tekjum, sama hvort um er 

að ræða einstaklinga eða lögaðila. 2. kafli laga númer 90 frá 2003 fjallar um þá aðila 

sem eru skyldugir til að greiða tekjuskatt og þær undanþágur sem veittar eru frá þeim 

kvöðum. 17. grein laga númer 145 frá 1994 um bókhald gefur eindregin og skýr 

fyrirmæli um að tekjuskráning þeirra aðila sem eru bókhaldsskyldir skuli verar byggðar 

á öruggu og skýru kerfi sem auðveldar eftirlitsaðilum að sannreyna rétta og sanna 

skráningu tekna. Ennfremur kemur skýrt fram í 3ja tölulið  37. greinar sömu laga að ef 

bókhaldskyldur einstaklingur eða forsvarsmaður lögaðila rangfærir bókhald eða 

bókhaldsgögn, vantelur tekjur kerfisbundið eða gefur ranga mynd af rekstri með öðrum 

hætti, sé það talið meiriháttar brot gegn lögum. Viðurlög við þeim geta varðar 

fangelsisdómi til allt að 6 ára og/eða fésektum. 

 Hér er augljóst að lögin skilgreina vantaldar tekjur sem meiriháttarbrot gagnvart 

lögum og getur komið til fangelsisdóms eftir umfangi. Fésektir eru einnig nýttar til 

refsingar á þessum brotum. 
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3.3 Leggur þú þitt af mörkum?  
 
Árið 2011 var hrundið af stað átaki á vegum Ríkisskattstjóra, Alþýðusambands Íslands 

og Samtökum atvinnulífsins sem kallast Leggur þú þitt af mörkum? Mikil umræða hafði 

skapast á milli þessara aðila þegar verið var að undirbúa kjarasamninga á almennum 

markaði. Umræðan snérist um neikvæðar afleiðingar af svartri atvinnustarfsemi og 

hvernig mætti ná böndum yfir hana. Ákveðið var að fara í tímabundið átak með því að 

heimsækja vinnustaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja, ákveðið var að skoða þessi 

fyrirtæki sem voru með ársveltu undir einum milljarði. Í þessu átaki var verið að skoða 

tekjuskráningu fyrirtækjanna, virðisaukaskattsskil, stöðu launþega gagnvart 

atvinnurekanda, það er hvort verktaki var verktaki eða launþegi, skoðuð voru réttindi 

og skyldur starfsmanna og vinnustaðaskírteini skoðuð. Lögð var áhersla á kanna 

umfang svartra starfa og skoða afleiðingar þeirra. Þetta átak hófst 15. júní sama ár og 

varði til lok ágústmánaðar. Alls voru 2.024 lögaðilar heimsóttir og skoðaðir á 2.136 

starfsstöðvum út um allt land. Niðurstöður þessa átaks voru þær að 44,7% þeirra 

rekstraraðila sem skoðaðir voru, voru án frávika og í 55,3% tilvika fundust frávik, eða 

hjá 1.120 rekstraraðilum. Frávikum var skipt niður eftir því hvort þau tengdust 

tekjuskráningu, virðisaukaskattskilum, svartri vinnu/staðgreiðslur og reiknuðu 

endurgjaldi af vinnu. Þá kom í ljós að í 32,4% tilvika þar sem tekjuskráning var 

skoðuðu, var hún í ólagi, eða alls hjá 655 rekstraraðilum. Af þeim voru 489 aðilar sem 

fengu leiðbeinandi tilmæli (fengu tækifæri til að bæta úr ágöllum), 119 voru send í 

nánari skoðun og 47 mál voru send í skattrannsókn. Þar sem svört vinna var skoðuð, 

fundust frávik hjá 390 aðilum, eða 19,3% af þeim sem skoðaðir voru. Enginn þeirra 

rekstraraðila fékk leiðbeinandi tilmæli, 66 fengu nánari skoðun og 324 mál voru send í 

skattrannsókn. 

 Til að leggja mat á umfang svartar vinnu voru niðurstöður þessarar könnunar 

yfirfærðar á gögn frá ríkisskattstjóra vegna framtalsupplýsinga ársins 2009. 

Niðurstöðurnar voru þær að vantaldir skattar, göld og tekjur voru áætlaðar 13,8 

milljarðar hjá fyrirtækjum sem voru með ársveltu undir 1 milljarði á ári. Alls 12% 

starfsmanna (737 af 6.167) sem skráðir voru, reyndust vera í svartri vinnu. 91% af þeim 

sem stunduðu svarta vinnu, var að finna í fyrirtækjum með ársveltu undir 150 

milljónum á ári. Það sem skýrsluhöfundar ályktuðu eftir þessa rannsókn 2011 var að 

skortur væri á úrræðum, það væri augljóst að lög án eftirlits yrðu brotin, teldu 

hlutaðeigendur sig hafa hag af því og þá trú að þeir kæmust upp með það. Einnig var 

bent á þekkingarleysi almennt varðandi lög og reglur um tekjuskráningu, 
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virðisaukaskatt, staðgreiðslu skatta og innihald kjarasamninga. Ávinningur af átakinu 

var þó talinn vera með ágætum þó erfitt hafi reynst að meta það í krónutölum. Fleiri 

starfsmenn voru skráðir á staðgreiðsluskrá í kjölfar rannsóknarinnar og fyrirtæki voru 

almennt að standa sig betur í að gefa út löglega reikninga, betri og skilvirkari uppgjör 

og fyrirtæki skráðu sig, jafnvel í fyrsta skipti, á launagreiðenda og/eða 

virðisaukaskattskrá. Tillögur til úrbóta voru til dæmis að breyta lögum og reglum sem 

heimila virkt eftirlit og úrræði þeim til handa og auka fræðslu og þjónustu við 

rekstraraðila.  

 

3.4 Skýrsla um skattsvik í ferðaþjónustu  
 
Í maí 2014 gaf Rannsóknarstofnun atvinnulífsins á Bifröst út skýrslu sem heitir 

Skattsvik í ferðaþjónustu. Þar var lagt mat á hversu umfangsmikil skattsvik eru og 

sérstaklega var gistiþjónusta, fólksflutningar og veitingasala skoðuð. Við vinnslu 

skýrslunnar tóku höfundar hennar fjölmörg viðtöl við aðila í ferðaþjónustu, stór 

viðhorfskönnun gerð og vinnustofa með ferðaþjónustuaðilum var haldin. Í framhaldi af 

vinnustofunni voru fleiri viðtöl tekin og þvínæst voru gerðar hagfræðilegar greiningar 

samkvæmt þeim gögnum sem safnað var og að lokum voru gerðar tillögur til úrbóta til 

að bæta skattheimtu í ferðaþjónustu, það er, draga úr skattsvikum.  

Í skýrslunni kemur fram að með þessari aukningu ferðamanna sem sækja Ísland 

heim hefur neysla hvers ferðamanns dregist saman án þess að neinar haldbærar 

skýringar séu þar á. Þó hafa tvær mögulegar ástæður verið settar fram, annars vegar að 

nú sæki okkur heim tekjulægri ferðamenn sem skilja minna eftir sig en áður og að 

ferðaþjónustuaðilar gefi ekki upp hluta af tekjum sínum sem þá brengli tölfræðileg gögn 

um hagfræðileg áhrif ferðamanna. Einn viðmælenda skýrsluhöfunda nefndi það sem 

mikinn ókost við veitingarekstur að erfitt væri að halda þjónum og kokkum í vinnu þar 

sem þeir sækja í svarta vinnu, sérstaklega á háannatíma. Annar viðmælandi taldi sig 

vita að samkeppnisaðilar sínir greiddu svört laun, hann er framkvæmdastjóri 

hópferðaflutningafyrirtækis og hefur séð bílstjóra, sem þáðu ekki vinnu hjá honum því 

engin svört laun voru í boði, keyra fyrir aðra aðila. Hann taldi sig einnig vita að það 

væri vegna bóta eða námslána sem þessir bílstjórar vildu svört laun, því ekki vildu þeir 

skerða bætur eða framfærslu vegna námslána. Starfsmaður Matvís lýsti því einnig í 

viðtali að svört atvinnustarfsemi grasseraði í veitingageiranum og að það þyrfti að 

fylgjast betur með með skattamálum þar. 
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Aðilar í ferðaþjónustu svöruðu spurningakönnun um ýmsa þætti skattsvika og 

þar kom meðal annars fram að 65,5% voru frekar sammála eða mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að umtalsverð skattsvik eigi sér stað í ferðaþjónustu. 53% svarenda voru 

einnig frekar eða mjög sammála því að menn stunduðu skattsvik vegna þess að skattar 

væri of háir. Í skýrslunni koma fram tillögur að leiðum til úrbóta og eru þær helstar að 

endurskoða virðisaukaskattskerfið, bæði minnka bil milli þrepanna og að endurskoða 

undanþágukafla virðisaukaskattslaganna. Einnig var bent á þörfina á því að tengja posa 

við sjóðsvélar fyrirtækjanna og jafnvel koma á einhverskonar kerfi þar sem 

rekstraraðilar þurfa að gefa úr löggildar kvittanir og einhver hvati fyrir ferðamenn að 

sækja í þær kvittanir vegna einhverskonar umbunar, til að veita rekstraraðilum aðhald. 

Fram komu uppástungur frá starfsfólki Ríkisskattstjóra að halda námskeið fyrir þá sem 

hafa orðið uppvísir að skattsvikum og koma á kerfi þar sem þeir sem hafa verið með 

bókhaldið sitt í ólagi í nokkur ár fengju aðstoð við að koma því á réttan kjöl án þess að 

kostnaðurinn rjúki upp, og með því, hvetja þá til að leiðrétta og breyta rétt framvegis. 

Viðmælendur skýrsluhöfunda voru margir hverjir sammála um það að launþegar í 

vissum stéttum fara harðar fram á að fá svört laun. Oftast er það vegna þess að þetta eru 

námsmenn, örorkubótaþegar eða atvinnuleysisbótaþegar. Fyrir fyrirtæki í 

ferðaþjónustu með mjög afmarkaðan háannatíma getur reynst erfitt að ráða starfsfólk 

til styttri tíma á skráðum launum og hefur annar skýrsluhöfunda reynslu af því sjálfur 

þegar hann auglýsti eftir starfsfólki á hótel úti á landi, meirihluti umsækjenda fóru fram 

á svört laun að hluta eða að öllu leyti. Umræður á málþingi sköpuðust um hvort 

nærtækast væri að hækka frítekjumark lánaþega hjá Lín og gera bótaþegum kleift að 

vinna meira án þess að bætur þeirra skerðist. Einnig kom fram hugmynd um að gera 

starfsfólki sem vinnur aukavinnu (fyrir utan hefðbundið 100% starf) að ráðstafa stórum 

hluta launa sinna í viðbótarlífeyrissparnað. 

Helsta niðurstaða þessarar skýrslu er þó að þeir sem svöruðu spurningakönnuninni 

voru sammála því að skattsvik borguðu sig ekki.  

 

3.5 Í fréttum er þetta helst  
 
Ef fylgst er með fréttum þá koma fram ýmsar vísbendingar sem styðja það að töluvert 

sé af svikum í atvinnulífinu og að verulegs eftirlits og úrræða sé þörf. 

 

Morgunblaðið fjallaði nýverið um mál pólska verktakans Metal Mont sem meðal annars 

vann við byggingu kísilmálmvers United Silicon í Helguvík. Sá verktaki bauð í verk 
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hjá Ístaki en undir annarri kennitölu en með sama aðsetur og Metal Mont. Viðurkenndi 

verktakinn að hafa skipt um kennitölu til þess að komast hjá því að greiða skatta og 

skyldur hér á landi vegna þess að hann yrði álitinn vera með fasta starfsstöð og ætti þar 

af leiðandi að greiða skatt á Íslandi (Morgunblaðið, 2016b). Í frétt mbl.is frá 4. 

nóvember 2016 er sagt frá samþykkt Hafnarfjarðarbæjar þar sem farið er fram á að 

verktakar eða fyrirtæki sem fara í útboð á verkefnum fyrir sveitarfélagið þurfi að lýsa 

því yfir að allir starfsmenn sem komu að verkinu, hvort sem það eru hans eigin 

starfsmenn eða starfsmenn undirverktaka, njóti réttlátra kjara í samræmi við gildandi 

kjarasamninga og séu í takt við löggjöf á sviði vinnuverndar. Verktaki eða fyrirtæki 

sem fer í útboð þarf einnig að tryggja að allir starfsmenn, hans  og undirverktaka, skulu 

vera tryggðir gagnvart tjóni, slysum, veikindum og dauða sem rekja má til 

framkvæmdanna. Sá sem býður í verk á vegum sveitarfélagsins þarf einnig að gæta þess 

að undirverktakar, starfsmannaleigur og starfsmenn þeirra njóti sömu trygginga. 

Hafnarfjarðarbær áskilur sér rétt til þess að rifta verksamningi eða beita dagsektum, sé 

ekki unnt að framvísa gögnum sem sanna það að þessu sé framfylgt (Morgunblaðið, 

2016a) Það má telja að sveitarfélög fari einungis í svona aðgerðir og setji sér slíkar 

starfsreglur ef reynslan sýni að slíkt sé nauðsynlegt. Miðað við fyrri fréttina frá 

Morgunblaðinu virðist vera rík ástæða til svoleiðis reglna. 

Kvennablaðið fjallaði um mál starfmanns á búi sem Daði Einarsson á, faðir 

Ásmundar Einars Daðasonar, fyrrverandi þingmanns. Ásmundur Einar og eiginkona 

hans voru með lögheimili á stórbýlinu á þeim tíma sem verkamaðurinn starfaði þar. 

Eiginkona Ásmundar Einars, Sunna Birna Helgadóttir var prókúruhafi búsins og 

stjórnarmaður búsins. Frétt þessi birtist 12. Ágúst 2016 og rekur raunir verkamannsins 

sem fékk laun greidd undir taxta stéttarfélaga en fékk dagpeninga fyrir störf sín til að 

toga launin uppá við. Daði kennir KPMG fyrir bókhaldsmiðstök en ljóst þótti að þetta 

var framkvæmt svona af yfirlögðu ráði (Kvennablaðið, 2016). Hér er verið að svíkja 

undan skatti, ekki er greiddur skattur af dagpeningum né tryggingagjald og iðgjöld til 

lífeyrissjóða. Þetta gerist á búi þar sem þingmaður Alþingis er með lögheimili. Hér má 

samt alveg gera grein fyrir því að líklega var þessi frétt birt vegna tengingar við 

þáverandi þingmann, Ásmund Einar, framsóknarmann. Skattsvik engu að síður. 

Pressan fjallaði um mál 17 ára stúlku á Akureyri sem segir farir sínar ekki sléttar 

eftir að hafa unnið á prufuvöktum á veitingastað. Stúlkan vann prufuvaktir, ásamt fleiri 

umsækjendum en fékk ekki vinnuna þegar prufutímabili lauk. Þegar hana var farið að 

lengja eftir launum sögðu forsvarsmenn veitingahússins að samið hefði verið um 
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inneign á veitingastaðun í laun. Launin voru alls 13.000 fyrir prufuvaktirnar. Aðspurður 

sagði Hrannar Gíslason hjá stéttarfélaginu Eflingu að svona mál kannist hann við og að 

veitingageirinn væri þeirra helsta vandamál í slíkum málum (Pressan, 2015).  Hérna 

virðist veitingahúsaeigandi treysta á aðgerðarleysi og vankunnáttu 17 ára stúlkunnar og 

freistar þess að bjóða henni ólöglega greiðslu fyrir vinnuframlagið sitt. Hún á rétt á 

launum samkvæmt taxta og að af launum hennar séu greidd þau gjöld sem greiða þarf. 

Svikin snúast einnig um að líklega sé veitingaúttektin ekki útsköttuð.  

Fréttablaðið sagði frá því í júlí 2014 að Ríkisskattstjóri hyggðist herða aðgerðir 

gagnvart virðisaukaskattssvikum. Haft er eftir Sigurði Jenssyni hjá Ríkisskattstjóra að 

þá í júlí hafi embættið látið loka um 400 virðisaukaskattsnúmerum frá árinu. Hann tekur 

fram að um leið og sótt er um virðisaukaskattsnúmer þá sé verið að setja rekstraraðilann 

í hlutverk innheimtumanns ríkissjóðs. Skilji menn ekki hvað það þýðir og láti áætla á 

sig, ættu þeir sömu aðilar að skila inn virðisaukaskattsnúmeri sínu og verði þá óheimilt 

að halda áfram starfsemi (Fréttablaðið, 2014). Það er því alveg ljóst að víða er reynt að 

fara á svig við lögin og hafa atvinnurekendur sumir hverjir, reynt að nýta þær glufur 

sem birtast. Flest málin sem höfundur fann í könnunaferð sinni um veraldarvefin 

snérust um ferðaþjónustu, veitingageirann og byggingageirann.  
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4. Bótakerfið og Lín  
 
Vel er hægt að álykta að þeir helstu aðilar sem vinna ˮsvart“ séu annað hvort með tekjur 

annarsstaðar eða verða fyrir einhverri skerðingu séu laun þeirra gefin upp og starfið 

sem innt er af hendi hlutastarf. Bótaþegar og námsmenn sem lifa á námslánum hafa 

mögulega mikinn hag af því að ˮvinna svart“ sökum þess að bætur og/eða námslán 

skerðast þegar ákveðinni launaupphæð er náð. Mismunandi viðmið eru milli stofnana 

hvað varðar skerðingar á bótum og/eða framfærslu.  

 

4.1 Lín – framfærsla og takmarkanir  
 
Samkvæmt ársskýrslu Lín vegna ársins 2015 voru lánþegar Lín á skólaárinu 2013-2014 

10.246 talsins (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 2015). Námsmönnum sem kjósa að 

taka námslán hjá Lánastofnun íslenskra námsmanna eru skorður settar varðandi 

framfærslu. Námsmenn geta ekki valið sér lánsupphæð en geta þó valið að fá lægri 

upphæð af framfærsluviðmiðum Lín en þeir eiga rétt á. Á tekjuárinu 2016 má 

einstaklingur sem tekur námslán hjá Lín, hafa 930.000 í tekjur á árinu án þess að 

námslán skerðis. Fari tekjur yfir þetta mark, kemur til 45% skerðingar af 

umframtekjunum. Ef námsmaður lýkur ekki tilskildum einingum á viðmiðunarárinu 

kemur einnig til skerðingar námsláns í hlutfalli við þær einingar sem ekki var staðið 

við. Sé námsmaður að koma af vinnumarkaði eða úr námshléi, má hann hafa 2.790.000 

í heildartekjur á árinu án þess að hafa áhrif á námslán (LÍN, 2016a). Gunnframfærsla á 

skólaárinu 2016-2017 fyrir einstæðan námsmann í leigu- eða eigin húsnæði er 172.788 

krónur á mánuði. Búi námsmaður í foreldrahúsum er framfærslan 79.417 krónur á 

mánuði. Sé námsmaður með börn á framfæri er tekið tillit til þess í útreikningi á 

framfærslu (LÍN, 2016b). Tryggvi Másson, hagsmuna- og lánasjóðsfulltrúi 

stúdentaráðs Háskóla Íslands segir í viðtali við RÚV í apríl 2016 að fyrirkomulag Lín 

varðandi framfærsluútreikning og frítekjumarkið sé óraunhæft og hvetji námsmenn til 

að sækja sér svartlaunaða vinnu til að auka tekjur sínar án þess að námslán skerðist. 

Tryggvi segir að námsmenn margir hverjir sem nýta sér námslán hjá Lín eigi í miklum 

erfiðleikum með að ná endum saman. Lín hins vegar setti upp reikningsdæmi fyrir Rúv 

þar sem þeir telja að námsmenn þurfi einvörðungu að vinna sér inn um 10% af 

útgjöldum sínum miðað við framfærsluviðmið en námsmenn telja þetta viðmið 

óraunhæft (RÚV, 2016). Hvati námsmanna til að sækja í svartlaunuð störf er því mikill. 

Námsárin eru fremur stutt tímabil í lífi fólks og þó svo að námsmenn lesi til lögfræði, 
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mannfræði eða siðfræði þá felst mikil freisting í því að vinna ˮsvart“ til þess að ná 

endum saman þetta stutta tímabil. 

 

4.2   Atvinnuleysi og Vinnumálastofnun  
 
Skráð atvinnuleysi á Íslandi í september 2016 var 1,9% sem er lækkun frá því í ágúst á 

sama ári, eða frá 2%. Mest atvinnuleysi var á höfuðborgarsvæðinu, 2,2%  og minnst á 

Norðurlandi vestra 0,8% (Vinnumálastofnun, 2016b). 

Atvinnuleysi var töluvert lágt á árunum 2000-2008 þegar meðaltal atvinnulausra jókst 

töluvert í kjölfar bankahrunsin og var 8% að meðaltali á árinu 2009 og 8,1% árið 2010. 

Síðan þá hefur atvinnulausum fækkað jafnt og þétt og var á árinu 2015 að jafnaði 2,9% 

yfir árið (Vinnumálastofnun, 2016c). 

 

 

Tafla 1      Vinnumálastofnun - meðaltalsatvinnuleysi 2000-2015 

  

Fullar atvinnuleysisbætur árið 2016 eru 202.054 krónur en fyrstu 3 mánuði 

atvinnuleysis geta bótaþegar sótt um tekjutengingu bóta, þær bætur eru að hámarki 

318.532 krónur á mánuði (Vinnumálastofnun, 2016d). Frítekjumark atvinnuleysisbóta 

er 59.074 krónur á mánuði og er reglan sú að atvinnuleysisbætur skerðast um helming 

af samanlögðum tekjum bótaþega af hlutastarfi, tilfallandi starfi eða vegna elli- eða 

örorkubóta og atvinnuleysisbóta og frítekjumarksins (Vinnumálastofnun, 2016e). 

Atvinnuleysisbætur eru hugsaðar til styttri tíma, til að brúa bil þar sem leitað er að nýrri 

atvinnu. Bótaþegar stefna flestallir til nýrra starfa og er þá, líkt og með námslánin, 

bæturnar nýttar í millibilsástandi. Mögulega er auðveldara að þiggja ˮsvört laun“ í slíku 
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ástandi, þar til einstaklingurinn fær nýtt starf. Frítekjumarkið er ekki mjög hátt og eykur 

flækjustig hjá einstaklingum sem vilja vinna aukalega meðfram bótum. Þá þarf 

launþeginn að gæta þess að launaupphæð fari ekki yfir 59.074 krónur á mánuði, vilji 

hann ekki lækka bætur frá Vinnumálastofnun og í þessu felst einnig mikil 

upplýsingagjöf um hver mánaðarmót til Vinnumálastofnunar. 

 
 

4.3  Örorkulífeyrir – hámark launa  
 

Á vef Tryggingastofnunar má nálgast flestar tölur er varða örorkubætur á Íslandi í dag, 

sundurliðað miðað við fjölda barna, búsetuaðstæður og hjúskaparaðstæður. 

Frá janúar 2016 á einstaklingur á fullum örorkubótum rétt á greiðslum uppá 246.902 

krónur, búi hann einn og sé hann barnlaus. Sömu upphæð fær einstætt foreldri með eitt 

barn á framfæri. Við það að vera í sambúð lækka bæturnar og verða þá 212.776 krónur 

á mánuði. Sömu upphæð fær sá sami aðili sé hann í sambúð með eitt barn á framfæri 

en að auki bætist við barnalífeyrir sem er ekki er skattkyldur. Einstætt foreldri með tvö 

börn á framfæri á rétt á að lágmarki 252.978 krónum á mánuði auk þess sem sá aðili á 

rétt á barnalífeyri og meðlagi sem ekki eru reiknið til skatts, samtals 117.876 krónum 

aukalega. Tekið skal fram að þetta eru lágmarksupphæðir sem dæmin sýna 

(Tryggingastofnun, 2016a). Séu örorkubótaþegar með tekjur aðrar en frá 

Tryggingastofnum, ber þeim að gera áætlun þess efnis í byrjun árs, enda taka 

örorkubætur mið af öðrum tekjum. Hvatt er til varkárni við gerð áætluninnar því í lok 

árs, þegar heildartekjur ársins eru gerðar upp, er örorkubótamatið leiðrétt og skal 

bótaþegi ýmist endurgreiða ofgreiddar bætur eða fá vangoldnar bætur greiddar, eftir því 

á hvorn hallar samkvæmt áætlun og greiddra örorkubóta yfir árið. Meginregla 

Tryggingastofnunar er sú að mismunur verði gerður upp innan 12 mánaða eftir uppgjör 

(Tryggingastofnun. 2016b). Það getur því verið ansi vandasamt að halda úti aukavinnu 

og þiggja örorkubætur samhliða þar sem tekjuáætlun er gerð í byrjun árs og eftir það ár 

eru allar bætur og öll laun endurreiknuð og þarf launþegi ýmist að endurgreiða innan 

árs það sem hann fékk ofgreitt eða eiga mögulega rétt á leiðréttingu sér í hag.  
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5. Kostnaður launagreiðanda  
 
Launagreiðanda ber að halda eftir launatengdum gjöldum launþega sinna, svo sem 

staðgreiðslu skatta, lífeyrissjóðagjöldum, greiðslur til stéttafélaga og einnig ber þeim 

að draga af launþegum þau ógreiddu opinberu gjöld sem þeim, launþegunum, er gert 

að standa skil á. Launagreiðandi sinnir því skyldum innheimtumanns fyrir ríkissjóð. 

Ennfremur ber honum að greiða tryggingagjald og mótframlag til lífeyrissjóða fyrir 

launþega sína ásamt því að reikna og greiða launþegum orlof (Ríkisskattstjóri, 2016).  

Einnig er launagreiðanda skylt að greiða orlofsuppbót og desemberuppbót til launþega 

sinna samkvæmt kjarasamningum stéttarfélagana við Samtök atvinnulífsins (VR, 

2016b og 2016c) 

 

 

5.1 Tryggingagjald  
 
Samkvæmt lögum númer 113 frá árinu 1990 um tryggingagjald skal atvinnurekandi 

greiða ríkissjóði sérstakt tryggingagjald sem hlutfall af launum hvers einasta launþega.  

Tryggingagjaldshlutfallið lækkaði nú í júlí 2016 úr 7,35% og er nú 6,85%. Gjaldið 

skiptist niður í 4 hluta: 

 5,4% er hið eiginlega tryggingagjald. Starfsendurhæfingasjóðir, lífeyrissjóðir 

(til sérstakra skuldbindinga), fæðingarorlofssjóður og Tryggingastofnun 

ríkisins fá ráðstafað fé af almenna tryggingagjaldinu. 

 1,35% er atvinnutryggingagjald sem rennur til Atvinnuleysistryggingasjóðs. 

 0,5% fara í ábyrgðasjóð launa. Vinnumálastofnun sér um þá fjármuni sem 

safnast í þennan hluta tryggingagjaldsins og ráðstafar þeim meðal annars til 

þeirra launþega sem eiga rétt á launagreiðslum á uppsagnarfresti vegna 

gjaldþrots atvinnurekanda og ábyrgist greiðslur vegna vangoldinna launa, 

bætur vegna ráðningasamningsslita og vegna vinnuslysa (Vinnumálastofnun, 

2016a). 

 0,5% í markaðsgjald. Samkvæmt lögum númer 38 frá 2010 um Íslandsstofu 

skal þessi hluti tryggingagjalds fara til reksturs Íslandsstofu. Tekjustofnar 

Íslandsstofu eru einnig framlög frá ríkissjóði, þjónustuþóknanir fyrir einstök 

verkefni eða sem samningur við stofnanir og samtök og aðrar tekjur. 
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Tryggingagjald reiknast af heildarlaunum launþega, að öllum hlunnindum meðtöldum. 

Í því felst til dæmis fæði, húsnæði og afnot bifreiða. Ekki er greitt tryggingagjald af 

eftirlaunum né lífeyri hjá Tryggingastofnun, ekki af atvinnuleysisbótum né greiðslum 

úr fæðingarorlofssjóði, af sjúkra-, eða slysadagpeningum né af bótum tryggingafélaga 

(Ríkisskattstjóri, 2016). 

 

 

5.2 Lífeyrissjóðsiðgjöld  
 
Allir launþegar á Íslandi á aldrinum 16 til 70 ára eru skyldugir til að greiða 4% 

lífeyrissjóðsiðgjald af launum sínum. Mótframlag atvinnurekenda er 8% svo að samtals 

er iðgjald sem safnast sem inneign launþegans hjá lífeyrissjóði 12%. Einhverjar 

undantekningar eru á þessu en þetta er almenna reglan. Í boði er að leggja fyrir í 

viðbótarlífeyrissparnað. Launþegi getur lagt allt að 4% launa sinna í viðbótarsparnað 

og launagreiðandi greiðir þá 2% mótframlag. Launagreiðanda er því skylt að greiða allt 

að 10% mótframlag til lífeyrissjóða af launum starfsmanna sinna (Landsamtök 

lífeyrissjóða, 2016). Í gildi eru reglur sem settar voru í kjölfarið á leiðréttingunni, þar 

sem höfuðstóll húsnæðislána var leiðréttur vegna verðbólguskots í kjölfar 

bankahrunsins 2008. Nú er einstaklingum er heimilt að nýta viðbótarlífeyrissparnaðinn 

sinn til að greiða beint inn á húsnæðislán um hver mánaðarmót, að þeim skilyrðum 

uppfylltum að lánið sé sannarlega húsnæðislán, lánið sé tryggt með veði í húseigninni 

og sé vaxtaberandi. Hámark slíkra greiðslna eru 500.000 krónur á ári fyrir einstakling 

en 750.000 fyrir hjón eða samskattaða einstaklinga. Þetta gildir um iðgjöld í séreign 

sem greidd hafa verið frá 1. júlí 2014 og verða greidd til 30. júní 2019. Þeir sem ekki 

eiga nú þegar húsnæði en stefna að húsnæðiskaupum geta nýtt séreignarsparnað með 

skattaafslætti til að kaupa íbúðarhúsnæði. Hægt er að nýta þetta úrræði til 30. júní 2021 

vegna iðgjalda sem aflað er frá 1. júlí 2014 til 30. júní 2019. Kaupi einstaklingur 

íbúðarhúsnæði fyrir 30. júní 2019 má greiða séreignarsparnað inn á áhvílandi lán á 

fasteigninni úr gildistímann (Almenni, e.d.) Hér er um að ræða mikla kjarabót fyrir 

launþega sem þeir missa af séu launin ekki gefin upp og þeir sækist ekki eftir því að 

greiða í viðbótarlífeyrissparnað. Ráðstöfun inn á íbúðarlán gæti auðveldað fjölmörgun 

að kaupa fasteign eða lækka höfuðstól þeirra skattfrjálst. 
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5.3 Orlof og orlofsuppbót  
 
Lög númer 30 frá 1987, kveða á um að sá sem þiggur laun skal eiga rétt á orlofi og 

orlofsgreiðslum. Orlofsupphæðin skal vera að lágmarki 10,17% og skal hún reiknuð af 

hverjum mánaðarlaunum. Heimild er í lögunum fyrir því að launþegar fái orlofsupphæð 

hvers mánaðar greidda út með mánaðarlaunum sínum en þó skal slíkt ávallt vera skýrt 

tekið fram á launaseðli. Einnig geta launþegar óskað þess að fá orlofslaun sín greidd 

inn á lokaða orlofsreikninga, fjárhæð sem safnast þar er síðan ráðstafað til launþega í 

maímánuði hvers árs.  

Orlofsréttur skal ávallt vera 24 dagar á ári þó svo að þeir hafi ekki áunnið sér 

launarétt allan tímann. Orlof er áunnið launað frí sem launþegi tekur, í samráði við sinn 

yfirmann á orlofstímabili, sem er frá 2. maí til 15. september. Sé samráð milli launþega 

og launagreiðanda um að orlof sé tekið utan þess tíma, að öllu leyti eða að hluta til, skal 

koma til hlutfallslegrar lengingar á orlofinu (VR, 2016a). Orlofsuppbót er kjarabót 

launþega sem stéttarfélög hafa barist fyrir. Hún er greidd út 1. júní ár hvert til þeirra 

sem eiga rétt á henni. Uppbótin er föst upphæð samkvæmt nýjustu kjarasamningum og 

var hún í ár, 2016, 44.500 krónur og verður á næsta ári, 2017, 46.500 krónur. Upphæðin 

er greidd út í hlutfalli við vinnuhlutfall launþega og þeir launþegar sem hafa unnið 

samfellt hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eiga rétt á slíkri uppbót 

(VR, 2016b). 

 

 

5.4 Desemberuppót  
 
Desemberuppbót er kjarabót launþega, líkt og orlofsuppbótin, sem stéttarfélög hafa gert 

samninga um fyrir hönd launþega. Í ár, 2016, er desemberuppbót hjá félagsmönnum 

VR, 82.000 krónur sem greiðast eigi síðar en 15. desember ár hver fyrir fullt starf. Á 

næsta ári verður desemberuppbót fyrir fullt starf 86.000 hjá félagsmönnum VR. Eins 

og með orlofsuppbótina er desemberuppbótin greidd í hlutfalli við vinnuhlutfall 

starfsmanns (VR, 2016c). Ætla má að desemberuppbót annarra stéttafélaga sé í 

svipuðum dúr og hjá VR. 
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5.5 Stéttarfélag  
 
Kjósi launþegi að greiða í stéttarfélag skal hann greiða að jafnaði 0,7% heildarlauna 

sinna til félagsins. Launagreiðanda ber að greiða 1% mótframlag til sjúkrasjóðs, 0,25% 

til orlofsheimilasjóð og svo 0,30% í starfsmenntasjóð. Samtals greiðir launagreiðandi 

1,55% af heildarlaunum launþega til stéttarfélags og launþegi sjálfu greiði 0,7%.  
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6. Fjárhagsleg áhrif  
 
Það er alveg ljóst að til þess að geta greitt starfsmanni laun utan kerfis, þarf 

atvinnurekandi að útvega sér peninga sem eru ekki skráðir hjá fyrirtækinu. Þetta krefst 

undirbúnings og fulla meðvitund um að skjóta löglega fengnu fé undan skráningum. 

Með þessu er atvinnurekandi að fara framhjá lögbundum launatengdum gjöldum og 

fríðindum sem hver launþegi á að njóta. Atvinnurekandi er að spara sér launatengd 

gjöld og þá umsýslu sem í þeim felast, 

 
 

6.1 Kostnaður launagreiðanda  
 
Ávinningur atvinnurekenda á að greiða svört laun er sparnaður í formi 

lífeyrismótframlags, tryggingagjalds, orlofsgreiðslna og greiðsla orlofs- og 

desemberuppbótar ásamt stéttarfélagsgjöldum. Þessir starfsmenn hafa ekki rétt á 

veikindadögum né alls þess sem verkalýsfélög hafa tryggt þeim í gegnum árin. 

 
Hér má sjá í 2 töflum nokkrar útgáfur af niðurstöðum launaseðlu eftir því hver 
launaupphæðin er.  
 

 
Tafla 2      Dæmi um launaseðla #1 

Til einföldunar er gert ráð fyrir því að launþegi í töflu 2 starfi hjá launagreiðanda í 

aukavinnu. Hann nýtur ekki persónuafsláttar á þessum launun og greiðir skatt í 2. þrepi, 

Laun 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Orlof 10.17% 5.085 10.170 20.340 30.510 40.680 50.850

Frádráttur
Iðgjald 4% 2.203 4.407 8.814 13.220 17.627 22.034
Séreignarsparnaður 2% 1.102 2.203 4.407 6.610 8.814 11.017
Staðgreiðsla 2. þrep 19.858 39.715 79.430 119.146 158.861 198.576

Útborguð laun 31.922 63.845 127.689 191.534 255.378 319.223
Hlutfall útborgunar til launþega 63,84% 63,84% 63,84% 63,84% 63,84% 63,84%
Mismunur í krónum 18.078 36.155 72.311 108.466 144.622 180.777

Gjöld launagreiðanda
Lífeyrissjóðsiðgjald' 8% 4.407 8.814 17.627 26.441 35.254 44.068
Séreignarsparnaður 2% 1.102 2.203 4.407 6.610 8.814 11.017
Tryggingagjald 6,85% 4.151 8.301 16.603 24.904 33.205 41.507
Orlof 5.085 10.170 20.340 30.510 40.680 50.850
Orlofs- og des. uppbót 10.875 10.875 10.875 10.875 10.875 10.875

Gjöld samtals 25.619 40.363 69.852 99.340 128.828 158.317
Árleg gjöld 307.430 484.360 838.219 1.192.079 1.545.939 1.899.799
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38,35%. Hann greiðir ekki í stéttarfélag í þessu dæmi. Hér er einnig lagt upp með að 

launþegi kjósi að fá orlofsinneign greidda út með hverri launagreiðslu. Kostnaður 

launagreiðanda verður sá sami kjósi launþegi að safna orlofi inn á lokaðan 

orlofsreikning. Svona gæti launaseðill einstaklings sem er í annarri vinnu litið út, eða 

þess sem er á atvinnuleysisbótum eða á örorkubótum. 

 

Hér sést að af 50.000 launagreiðslu til starfsmanns, ber launagreiðanda að greiða allt 

að 25.619 krónur á mánuði, sé launþegi að greiða í viðbótarlífeyrissparnað og miðað 

við að orlofs- og desemberuppbótargreiðslum sé skipt niður á 12 mánuði. Árlegur 

kostnaður er 307.430 krónur af þessum 50.000 króna mánaðarlaunum. Mánaðarlegur 

kostnaður við 100.000 uppgefin laun, með sömu formerkjum er 40.363 krónur, eða 

484.360 á ársgrundvelli. Ekki þótti grundvöllur til að reikna hærri upphæðir því það 

verður ólíklegra, eftir því sem upphæðin er hærri, að launagreiðandi geti náð í svo mikið 

af seðlum til að greiða laun. 

 

Í töflu 3 eru forsendur þær að launþegi nýtir persónuafsláttinn sinn og greiðir skatt í 1. 

skattþrepi, eða 37,13% skatt, þar til hann nær launaupphæð sem er hærri en 336.035 

krónur, ef upphæð hærri en það, þarf að greiða skatt í 2. skattþrepi. Hér gæti verið um 

að ræða launþega sem er ekki í annarri vinnu, til dæmis námsmann sem er á námslánum 

eða annan þann einstakling sem nýtir persónuafslátt sinn. Sem fyrr er ekki gert ráð fyrir 

stéttarfélagsgjöldum, enda valkvæð. 
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Tafla 3      Dæmi um launaseðil #2 

Hérna sést að kostnaður launagreiðanda er ávallt sá sami en það er launþeginn sem mun 

finna mun á útborguðum launum miðað við nýtingu persónuafsláttar og í hvaða 

skattþrepi hann greiðir sína skatta.  

Hér sést að hvati launagreiðanda getur verið mikill að borga svört laun, af 50.000 króna 

mánaðarlaunum mun hann sleppa við 25.619 króna kostnað, sem gera um 307.430 á 

ársgrundvelli. Í dæminu hér að ofan getur launagreiðandi „sparað“ sér kostnað upp á 

tæpa hálfa milljón á ári (484.360 krónur) á ári ef launþegi er með 100.000 laun á 

mánuði, greiði hann svört laun. 

 
 

6.2 Áhrif svartra launagreiðslna á ársreikning  
 
Þegar atvinnurekandi fer í þá framkvæmd að greiða laun utan kerfis, þarf hann að sleppa 

skráningi á tekjum eða að gjaldfæra reikninga inn i fyrirtækið og endurgreiða 

starfsmanninum, líkt og hann hafi verið að versla fyrir hönd fyrirtækis eða þá að kaupa 

vörur sem ekki er ætlað að nota í reksturinn og láta starfsmanni í té. Til að skoða hvaða 

möguleg áhrif verða á ársreikningi fyrirtækja við greiðslu svartra launa voru sótt 

raunveruleg gögn frá Hagstofunni. Stuðst var við gögn frá fyrirtækjum með fáa 

starfsmenn (8 í þessu dæmi) til að endurspegla áhrif greiðslna á rekstrartekjur, 

skattgreiðslur og rekstrarniðurstöður fyrirtækjanna. Til einföldunar verður reiknað með 

Launaliðir
Laun 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Orlof 10.17% 5.085 10.170 20.340 30.510 40.680 50.850

Frádráttur
Iðgjald 4% 2.203 4.407 8.814 13.220 17.627 22.034
Séreignarsparnaður 2% 1.102 2.203 4.407 6.610 8.814 11.017
Staðgreiðsla 1. þrep 19.226 38.452 76.904 115.355 149.300 187.650
Persónuafsláttur -19.226 -38.452 -51.920 -51.920 -51.920 -51.920

Útborguð laun 51.780 103.560 182.136 247.244 316.859 382.069
Hlutfall útborgunar til launþega 103,56% 103,56% 91,07% 82,41% 79,21% 76,41%
Mismunur í krónum -1.780 -3.560 17.864 52.756 83.141 117.931

Gjöld launagreiðanda
Lífeyrissjóðsiðgjald 8% 4.407 8.814 17.627 26.441 35.254 44.068
Séreignarsparnaður 2% 1.102 2.203 4.407 6.610 8.814 11.017
Tryggingagjald 6,85% 4.151 8.301 16.603 24.904 33.205 41.507
Orlof 5.085 10.170 20.340 30.510 40.680 50.850
Orlofs- og des.uppbót pr.mán 10.875 10.875 10.875 10.875 10.875 10.875

Gjöld samtals 25.619 40.363 69.852 99.340 128.828 158.317
Árleg gjöld 307.430 484.360 838.219 1.192.079 1.545.939 1.899.799
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að nægum seðlum sé skotið undan tekjuskráningu til að standa straum af 

launagreiðslum til starfsmannsins. 

 

Á fyrsta rekstrarreikningi eru gögnin óbreytt frá Hagstofunni. Þar er gert ráð fyrir 

tæplega 3ja milljón króna hagnaði eftir skatt miðað við 77.374.911 króna rekstrartekjur 

og laun og launatengd gjöld uppá 26.468.282 krónur. 

Í öðrum rekstrarreikningi er búið að gera ráð fyrir svörtum launagreiðslum uppá 

100.000 á mánuði og þá einnig lækkun á launum og launatengdum gjöldum á móti. Í 

ljós kemur að það kemur til hærri skattgreiðslu fyrirtækisins sem svo hækkar enn meira 

við það að greiða 200.000 svört laun á mánuði eins og sést í rekstrarreikningi 3. 

Tekjuskattshækkunin er þó töluvert minni en sá launatengdi kostnaður sem 

launagreiðandi þarf að standa skil á.   

 

 
Tafla 4      Dæmi um rekstrarreikninga 

Hér má sjá að með lækkun tekna og lækkun launa og launatengdra gjalda er 

rekstrarniðurstaðan ákjósanlegri. Það er því ekki alveg borðleggjandi að svört laun 

borgi sig hvað varðar rekstrarreikning fyrirtækja því flestir vilja jú minnka 

skattgreiðslur sínar. EBITDA hækkar eftir því sem launagjöldin minnka, því þau 

minnka meira en tekjurnar vegna launatengdu gjaldanna. 

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrartekjur 77.374.911 Rekstrartekjur 76.174.911 Rekstrartekjur 74.974.911
Vörukaup 22.354.954 Vörukaup 22.354.954 Vörukaup 22.354.954
Rekstrargjöld 19.877.406 Rekstrargjöld 19.877.406 Rekstrargjöld 19.877.406
Laun og launatengd gjöld 26.468.282 Laun og launatengd gjöld 24.783.923 Laun og launatengd gjöld 22.383.923

EBITDA 8.674.269 EBITDA 9.158.629 EBITDA 10.358.629

Afskriftir 2.905.916 Afskriftir 2.905.916 Afskriftir 2.905.916

EBIT 5.768.354 EBIT 6.252.713 EBIT 7.452.713

Fjármagnsliðir 2.045.617 Fjármagnsliðir 2.045.617 Fjármagnsliðir 2.045.617

Hagnaður f. skatt 3.722.737 Hagnaður f. skatt 4.207.097 Hagnaður f. skatt 5.407.097

Tekjuskattur 744.547 Tekjuskattur 841.419 Tekjuskattur 1.081.419

Hagnaður skv. ársreikningi 2.978.190 Hagnaður skv. ársreikningi 3.365.677 Hagnaður skv. ársreikningi 4.325.677

Rekstrarreikningur 1 Rekstrarreikningur 2 Rekstrarreikningur 3
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7. Viðmælendur  
 
Höfundur reyndi eftir fremsta megni að ná tali af vinnuveitendum í sem fjölbreyttasta 

rekstri en sökum viðfangsefnis voru mjög fáir sem vildu veita höfundi innsýn í reynslu 

sína af svörtum launagreiðslum. Þó náði höfundur að sannfæra tvo atvinnurekendur til 

viðtals, einn í veitingageiranum, annan í smásöluverslun. Það sem báðir viðmælendur 

eiga sameiginlegt er að fyrirtæki þeirra flokkast sem lítil fyrirtæki og eru helstu 

viðskiptavinir þeirra einstaklingar þó svo að fyrirtækin sinni einnig öðrum fyrirtækjum. 

Einnig var rætt við þær Ragnhildi D. Þórhallsdóttur og Lilju Rún Ágústsdóttur sem 

báðar starfa á eftirlitsviði ríkisskattstjóra til að fá þeirra sýn og mat á svörtum 

launagreiðslum og öðrum undanskotum. 

 

7.1 Atvinnurekendur  
 

Atvinnurekendurnir tveir eru undir nafnleynd þar sem málefnið er viðkvæmt og 

saknæmt. Viðtölin voru tekin annars vegar á heimili viðmælanda A og á vinnustað 

viðmælanda B. Höfundi þótti ákjósanlegast að hitta þá á þeirra heimasvæði en gaf þeim 

þó kost á því að viðtalið yrði tekið annarsstaðar, þeim til þæginda. Atvinnurekendur 

voru sáttir við viðtalsstað og fengum við gott næði til að ræða saman.  

 
7.3.1 Viðmælandi A  

 
Viðmælandi A rekur smásöluverslun og hefur rekið þær nokkrar um árabil. Í dag er 

hann með eina verslun. Tilneyddur byrjaði hann að greiða laun utan kerfis. Hann keypti 

smásölurekstur fyrir allnokkrum árum þar sem nánast allir starfsmenn voru á launum 

utan kerfis. Starfsmenn voru 5-6 á þeim tíma og mestmegnis voru þetta skólakrakkar í 

aukavinnu og einhverjir á atvinnuleysisbótum. Viðmælandinn neyddist til að halda 

þessu kerfi áfram þegar hann tók við rekstrinum en reyndi eftir fremsta megni að koma 

öllum starfsmönnum á launaskrá innan nokkurra mánaða. Ekki voru allir 

starfsmennirnir sáttir við þá framkvæmd en sættust á það í lokin. Viðmælandi A var 

ekki tilbúinn til að leyfa starfsfólki sínu að starfa áfram með svört laun og þiggja 

atvinnuleysisbætur, hann var alfarið á móti því. 

Mikið mæddi á viðmælanda A við að útvega öllum starfsmönnum laun utan 

kerfis um hver mánaðarmót. Hann þurfti að breyta þegar skráðum uppgjörum og taka 

frá nánast allt það reiðufé sem kom inn í verslunina og halda því utan kerfis. 

Viðmælandi A telur að þessar svörtu launagreiðslur hafi haft áhrif á verðmæti 
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fyrirtækisins þegar hann svo seldi það nokkru síðar. Það var þá alveg augljóst að 

eitthvað væri að þar sem tekjuskráning fyrirtækisins var óeðlilega lág fyrstu mánuðina 

sem hann rak staðinn og á nokkrum mánuðuð jókst salan jafnt og þétt og mikil aukning 

varð á starfsmönnum. Viðmælandi A segist aldrei hafa þurft að gefa opinberum aðilum 

aðgang að bókhaldi sínu né þurft að skila inn einhverjum gögnum, þó hafi 

vinnueftirlitið einu sinni komið á starfstöð hans og óskað eftir launaseðlum allra sem 

þá voru við afgreiðslu. Það var þó á öðrum stað en þar sem hann þurfti að greiða 

starfsmönnum svört laun.   

 

 
7.3.2 Viðmælandi B  

 
Viðmælandi B rekur veitingastað. Hann er með einn veitingastað og réði til sín 

karlmann kominn yfir miðjan aldur til að sinna sérhæfðu starfi sem tók aðeins stuttan 

tíma á hverjum degi. Erfitt var að finna starfsmann tilbúinn í að vinna svona fáa tíma á 

dag en þessi starfsmaður óskaði eftir því að fá greidd laun utan kerfis því hann væri á 

atvinnuleysisbótum og þótti þær ekki duga til að lifa mannsæmandi lífi. Viðmælandinn 

sættist á það og fannst hann vera að aðstoða mann sem væri reynslumikill og duglegur 

sem þyrfti ef til vill örlítinn meðbyr í lífinu. Fyrirkomulag launagreiðslna var í byrjun 

vöruúttektir og allur kostnaður sem hægt var að nýta sem gjaldfærsla í rekstrinum en 

þróaðist í að vera aðallega seðlagreiðslur. Í fyrstu gekk það vel, fyrirtækið gjaldfærði 

reikninga vegna matar- og vöruinnkaupa starfsmanns og endurgreiddi honum en svo 

þróaðist þetta í það að starfsmaðurinn hætti að nýta sér vörukaupin og vildi fá seðla. 

Það var erfiðara að útvega þá. Yfirþjónninn var með í ráðum og reyndu þeir í 

sameiningu að taka allt reiðufé sem þeir gátu og komið þvi undan. Það var erfitt og 

mjög undarleg staða að fá annan starfsmann, sem sjálfur var á launaskrá, með sér í þessi 

undanskot. Þetta samstarf varði stutt því starfsmaður tilkynnti fjarveru sína í 5 vikur 

með stuttum fyrirvara og þar með lauk þeirra samstarfi. Viðmælandi telur að þessi 

ráðstöfun hafi ekki haft nein teljandi áhrif á afkomu fyrirtækis þar sem þetta var einn 

starfsmaður í hlutastarfi í stuttan tíma. Ekki telur viðmælandi B að þetta hafi haft nein 

áhrif á mögulega lánafyrirgreiðslu eða annað hvað varðar lánastofnanir, þetta hafi verið 

smátt í sniðum. 

 Viðmælandi B telur að innan sinnar greinar sé mikið um svarta starfsemi og 

byggir það á því að fjölmargir sækja um starf hjá honum og óska eftir svörtum launum 

vegna ýmissa aðstæðna. Viðmælandi B hefur ekki upplifað að opinbert eftirlit kalli eftir 
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gögnum né skoði bókhaldið hans af neinum toga. Þó hefur hann þurft að sýna 

vinnustaðaskírteini starfsmanna sinna þegar starfsfólk Vinnueftirlits kom í óvænt í 

heimsókn. Það gekk vel og gerðist löngu fyrir tíma þessa starfsmanns sem fjallað er 

um. 

 

7.1 Starfsmenn Ríkisskattstjóra  
 
Þær Ragnhildur D. Þórhallsdóttir og Lilja Rún Ágústsdóttir sem starfa á eftirlitssviði 

ríkisskattsstjóra sögðu frá starfi þeirra í deildinni. Þar kom fram að deildin sinnir afar 

skilvirku og ströngu samtímaeftirliti á skilum rafrænna skýrslna fyrirtækja hvað varðar 

uppgjör á virðisaukaskatti, tekjuskráningu og staðgreiðsluuppgjöri. Öll frávik eru 

skoðuð í þessu samtímaeftirliti og metið hvort skuli skoða fyrirtækið nánar. Ennfremur 

eru framkvæmdar vettvangskannanir þar sem teymi frá deildinni fer á milli fyrirtækja 

og kannar kennitölur starfsmanna á svæðinu og ber saman við staðgreiðsluskil ásamt 

því að skoða önnur mikilvæg atriði á starfsstöðvum. Þetta eftirlit hefur aukist töluvert 

síðustu 4-5 árin. Áhersla hefur verið lögð á að skoða fyrirtæki sem starfa innan 

ferðamannaiðnaðar og svo í byggingariðnaði. Þó svo að aðaláherslan sé á fyrirtæki í 

þessum geirum, þá eru fyrirtæki í öllum greinum skoðuð í vettvangseftirliti. 

Vettvangseftirlitið er skipulagt en þó ekki þannig að forsvarsmenn fyrirtækjanna viti 

hvenær röðin kemur að þeim, þetta er óvæntar heimsóknir, vítt og breitt um landið.  

Aðalmarkmið deildarinnar er að leiðbeina þeim fyrirtækjum sem hafa á 

einhvern hátt farið út af réttri braut og fá fyrirtækin tækifæri til að leiðrétta það sem 

misfórst. Ekki kemur til sektargreiðslu ef farið er eftir tilmælum eftirlitsdeildarinnar, 

hins vegar kemur til álags og dráttarvaxta á allar skilagreinar sem leiðrétta þarf aftur í 

tímann, frá því þau svik hófust, hvort sem það eru óskráð laun eða einhver hagræðing 

með virðisaukaskattsskráningu. Sem dæmi um viðfangsefni er að finna svört laun og 

láta leiðrétta þau. Leiðréttingin hefur mikinn kostnað í för með sér fyrir 

launagreiðandann, öll launatengdu gjöldin, álagið og dráttarvextirnir sem leggst á allar 

skilagreinarnar. Eftirlitsdeildin metur í hverju tilfelli fyrir sig hvaða tímabil skuli 

leiðrétta. Ef krafist er leiðréttingar tvö ár aftur í tímann og launagreiðandi gerir hreint 

dyrir sínum dyrum fyrir það tímabil, þá þýðir það ekki að hann sé sloppin frá frekari 

skoðun. Heimildir ríkisskattstjóra til að skoða og meta bóhald fyrirtækja nær aftur um 

7 ár. Vel getur verið að fyrirtækið verið sett í gegnum aðra og nánari skoðun. 

Launþeginn getur einnig orðið fyrir miklum kostnaði ef hann til dæmis er 

námsmaður á námslánum, á atvinnuleysisbótum eða öryrki. Ef hann er á námslánum þá 
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mun Lín endurreikna framfærslu og krefjast endurgreiðslu sem mismuni nemur, 

Vinnumálastofnun mun krefjast endurgreiðslu á bótum með álagi á þeim mismuni sem 

upp kemur, ef launþegi þiggur örorkubætur mun Tryggingastofnun sannarlega skoða 

staðgreiðsluskráningu launþegans og nýta það við mat á örorku og starfsgetu.  

Önnur viðfangsefni eru til dæmis að bera kennsl á gerviverktöku, það er þegar 

verktaki starfar hjá atvinnurekanda en ætti með sanni að vera launþegi. Þær Ragnhildur 

og Lilja hafa dæmi um það að atvinnurekendur segist ekki geta fengið hæft starfsfólk í 

viss störf nema geta boðið slík starfskjör, þá eru aðstæður launþega þannig að hann 

nýtir krónurnar betur sem verktaki heldur en launþegi. 

Eftirlitsdeildin hefur sterkt og mikið vopn í höndunum því þau hafa 

lokunarheimildir, í því felst að ef ekki er farið að tilmælum um leiðréttingu á því sem 

upp kemst, þá hefur deildin heimild til að loka fyrirtækinu. Þessa heimild til lokunar er 

að finna í 3. málsgrein 29. greinar laga númer 45/1987. Þar segir: 

 

„Innheimtuaðili getur látið lögreglu stöðva atvinnurekstur 

launagreiðanda sem ekki gerir fullnægjandi skil á skilafé eða 

álagi skv. 28. gr. innan 15 daga talið frá eindaga eða frá 

úrskurði skattyfirvalda um vanskil og álag, með því m.a. að setja 

starfsstöðvar, skrifstofur, útibú, tæki og vörur undir innsigli þar 

til full skil eru gerð. Ekki skal beita þessu úrræði nema eftir 

ítrekuð tilmæli um útbætur.“ 

 

Þetta er ansi góður hvati og ber mikinn árangur að sögn þeirra Ragnhildar og Lilju. Ef 

svikin sem upp kemst um eru umfangsmeiri en eftirlitsviðið telur viðráðanlegt innan 

deildar er málum vísað til skattrannsóknarstjóra. Skattrannsóknarstjóri hefur víðtækari 

heimildir til sektarákvæða og að vísa málum til dómstóla, eitthvað sem eftirlitssviðið 

gerir ekki. Eftirlitssviðið hefur einnig heimild til að afskrá VSK númer fyrirtækja ef 

ekki er farið eftir tilmælum. Einnig er nú verið að gera verkkaupendur ábyrga fyrir því 

að það er óheimilt að innskatta reikninga frá aðilum sem eru með afskráð eða ógild 

VSK númer.  
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7.2 Samanburður  
 
Hér verður dregið saman þar sem kom fram í viðtölum við nafnlausu viðmælendurna 

og starfsmenn eftirlitsdeildar Ríkisskattstjóra. 

 

7.2.1 Aðstæður og ástæður  
 
Aðstæður og ákvarðanir þessara tveggja aðila er ólík á þann háttinn að viðmælandi A 

keypti fyrirtæki og voru allir starfsmenn, 5-6 talsins, allir á svörtum launum á meðan 

viðmælandi B tók ákvörðun um að taka hliðarspor, bæði sér og starfsmanninum eina til 

hagsbóta, þó í takmarkaðan tíma. Viðmælandi A hlaut að hafa vitað af þessari ráðstöfun 

þegar hann keypti fyrirtækið en hann fór strax í aðgerðir til að koma starfsfólki á 

launaskrá. Hluti starfsmanna hjá viðmælanda A voru á atvinnuleysisbótum og 

starfsmaður viðmælandi B einnig. Í þessum tilfellum eru starfsmennirnir með, að því 

er talið, fullar atvinnuleysisbætur ásamt því að taka svört laun fyrir vinnuframlag sitt. 

Þetta er ólöglegt með öllu og ef starfsfólk verður uppvíst að slíkum svikum gerir 

Vinnumálastofunun kröfu um endurgreiðslu á starfsfólkið og launagreiðandi verður að 

leiðrétta launin, það er, skrá þau rétt hjá sér og skila öllum sköttum og gjöldum af 

launum.  

 

7.2.2 Ábyrgð og áhrif á launþega  
 
Það er alveg ljóst á viðtölunum í þessari rannsókn að mikil eftirspurn er í svartlaunað 

starf. Báðir viðmælendur kannast við það að starfsfólk sækir um störf og segir svo 

kinnroðalaus að það óski eftir svörtum launum því annars geti það ekki unnið. Þetta 

gefur vísbendingar um að þarna sé á ferðinni fólk sem er á bótum, einhverskonar eða á 

námslánum. Hið minnsta er líklegt að þetta fólk vilji ekki gefa upp tekjur til þess að 

verða ekki fyrir skerðingu á annarri tekjulind.  

 

7.3.3 Aðferðir  
 
Til þess að geta greitt svört laun geta fyrirtæki gripið til mismunandi aðgerða. Taka frá 

alla peningasölu, falsa tekjuskráningu í bókhaldi, gjaldfæra einka-vörukaup í reksturinn 

og svo nýta félag sem gefur út tilhæfulausa reikninga. Þessi atriði eiga við lítil fyrirtæki 

þar sem tekjuskráningarkerfi eru einföld, það er, einföld sjóðsvél en ekki fullkomið 

bókhalds-, og birgðatengd kerfi sem uppfærir alla sölu í rauntíma. 
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Það að taka frá alla seðlasölu er ef til vill einfaldasta aðferðin við að ná sér í 

peninga til að greiða svört laun. Þetta gerðu báðir viðmælendurnir og þótti erfitt. Báðir 

voru með einfalt kerfi þar sem auðvelt var að breyta skráningum sér í hag. Allir 

launþegarnir hjá viðmælanda A fengu greiðslur í seðlum en starfmaðurinn hjá 

viðmælanda B átti til að byrja með að nýta sér vörukaup sem hægt væri að gjaldfæra í 

rekstrinum auk seðlagreiðslu í óverulegu magni. Starfsmaðurinn nýtti sér 

vörukaupaheimildir í minna magni þegar á leið og jóks pressan á að greiða launin með 

seðlum.  

 

 

7.3.4 Hættuspil  
 
 Fram kom í viðtölum að báðir atvinnurekendurnir voru nokkuð óttalausir 

gagnvart skattayfirvöldum. Báðir töldu sig hafa lítið sem ekkert gert rangt, annar tók 

við fyrirtæki sem þegar var í mikilli svartri strarfsemi en hann þróaði fyrirtækið í þá átt 

að laun allra voru gefin upp, hinn taldi sig vera gera rétt með því að aðstoða samborgara 

sinn. Þeir höfðu hvorugir upplifað opinbert eftirlit annað en skoðun á 

vinnustaðaskírteinum og heimsóknir frá Vinnueftirliti. Þeir ef til vill áttuðu sig ekki á 

þvi að þeir höfðu með þessu verið skoðaðir, þeir aðilar sem komu og sóttu upplýsingar, 

gátu borið saman starfsmannalistann við staðgreiðsluskil og önnur opinber gögn. Það 

má þá telja að á þeim tíma hafi allt verið slétt og fellt í rekstrinum sem ekki þurfti 

skoðunar við. Miðað við upplýsingar frá eftirlitsteymi ríkisskattstjóra þá er ástæða til 

að óttast þegar atvinnurekendur stunda skattsvik. Eftilitsdeildin er öflug og þar 

innanborðs eru sérfræðingar í málefninu. Vettvangferðir eru tíðar og mikilvægar og þær 

skila miklum árangri, bæði til að endurheimta áður óuppgefin gjöld og til að að 

leiðbeina þeim sem hafa leiðst út á ranga braut. 
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8 Niðurstaða  
 
Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að launagreiðendur greiða svört laun vegna 

hagnaðarsjónarmiða en þó aðallega til að halda í starfsfólk. Svarið við spurningunni 

hvort það sé skammvinnur vermir að pissa í skó er að svo sé. Launagreiðendur munu 

ekki spara á því til lengri tíma litið að greiða svört laun ef kemur til skoðunar hjá 

eftilitsdeild Ríkisskattstjóra. Það er erfitt er að gera sér í hugarlund hverjir dráttarvextir 

og álag verða á gömlum skilagreinum þegar laun eru leiðrétt aftur í tímann því engar 

upplýsingar fengust um slíkar leiðréttingagreiðslur, enda skiptast þær á lífeyrissjóði og 

ríkisskattstjóra og greiðslur vegna vangoldins virðisaukaskatts.  

 

8.1     Ábyrgð  og áhrif launþega 
 
Ástæður fyrir svörtu launagreiðslunum virðist vera annað hvort vegna þrýstings frá 

starfsfólki eða þá til að halda í hæft starfsfólk. Annar atvinnurekandinn sem veitti viðtal 

gekk inn í fyrirtæki þar sem allir launþegar voru á svörtum launum, það voru ekki hans 

gjörðir og lagfærði hann ástandið hægt og bítandi þar til allir starfsmenn voru komnir 

á launaskrá, hvort sem þeir voru námsmenn eða á bótum. Hinn atvinnurekandinn réð 

mann inn í sérverkefni sem hann treysti fyrir starfinu og vildi veita meðbyr í lífinu. 

Starfsmaðurinn var á atvinnuleysisbótum og þótti þær ekki duga til framfærslu. Það var 

ef til vill enginn þrýstingur frá starfsmanni en atvinnurekanda þótti ljóst að hann fengist 

ekki til starfa nema með slíku fyrirkomulagi.  

 Launþegi svarta launa á það á hættu að missa atvinnuleysisbætur, njóti hann 

þeirra og ef upp kemst verður gerð krafa um endurgreiðslu á ofgreiddum bótum miðað 

við leiðrétt laun. Ef launþegi er á örorkubótum mun hann vera krafinn um endurgreiðslu 

á ofgreiddum bótum miðað við tekjuáætlun og skal endurgreiðslan vera innan 12 

mánaða frá uppgjöri. Þetta gerir Tryggingastofnun einnig kleift að efast um réttmæti 

þess að launþegi sé metinn öryrki ef hann getur sinnt starfi að því magni að bætur hans 

verði endurútreiknaðar og hann krafinn um endurgreiðslu. Ef launþegi svartra launa 

þiggur námslán ber honum að endurgreiða Lín þann mismun sem reiknast eftir að laun 

hans hafa verið leiðrétt. 

Starfsfólkinu virðist ekki vera umhugað um rétt sinn á mótframlagi í lífeyrissjóð 

né greiðslur í stéttarfélög. Ekki er víst að þessir starfsmenn geri sér grein fyrir því 

hversu hátt lífeyrissjóðsmótframlagið er sem launagreiðandi greiðir við hverja 

launagreiðslu. Ávinningur launþega getur verið allt að 20% ofan á hverja launagreiðslu, 
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8% í mótframlag til lífeyrissjóðs, 2% mótframlag í séreignarsparnað hjá lífeyrissjóði, 

sé launþegi með slíkan sparnað, og að lokum 10,17% orlofsgreiðslu. Launþegar geta 

fengið orlofsgreiðsluna greidda í hverjum mánuði en hin mögulegu 10% sjá þau ekki 

strax, þar sem þeim er ráðstafað til lífeyrissjóða í þeirra nafni.  

Atvinnurekandi greiðir tryggingagjald af öllum greiddum, uppgefnum launum 

sem skiptist á milli sjóða, m.a. í atvinnuleysistryggingasjóð, fæðingarorlofssjóð og 

Tryggingastofnun til þess að gæta þess að sem fæstir í þjóðfélaginu séu án tekna yfir 

eitthvert tiltekið tímabil, þegar á þarf. Það er því misnotkun á þessu velferðarkerfi að 

nýta sér bætur, hverjar sem þær eru, og njóta svarta tekna, þar sem atvinnurekandi skilar 

ekki fjármunum af tekjunum í sameiginlegu sjóðina, svo ekki sé minnst á 

staðgreiðsluna sem launþeginn skilar ekki af sér fyrir allan almennan rekstur ríkisins 

sem allir þegnar njóta á degi hverjum. 

 

8.2   Mat á umfangi 
 
Það eru er ljóst að fjölmargir atvinnurekendur svíkja undan skatti, samkvæmt átaki ASÍ, 

ríkisskattstjóra og Samtaka atvinnulífsins Leggur þú þitt af mörkum? árið 2011 var 

eitthvað athugavert við annað hvort tekjuskráningu, virðisaukaskattskilum eða 

staðgreiðslu hjá 55,3% aðila, eða 1.120 rekstraraðilum af 2.024 sem skoðaðir voru. 

Þetta er hátt hlutfall. Alls fundust 655 rekstraraðilar þar sem tekjuskráningu var 

ábótavant. Af þeim voru 489 aðilar sem fegnu tækifæri til að leiðrétta skráningu aftur í 

tímann og mál 119 rekstraraðila voru send til frekari rannsókna og 47 mál voru send til 

skattrannsóknar. Það er því ljóst að þetta er alvarlegt mein í íslensku atvinnulífi.  

 

  

8.3    Skattayfirvöld 
 

Lögin eru skýr hvað varðar refsingar fyrir brot á tekjuskattslögum, það að vantelja 

tekjur og á annan hátt fara á svig við lögin getur endað með sektargreiðslum eða jafnvel 

fangelsisvist. Ríkisskattstjóri heldur úti öflugri eftirlitsdeild og hennar helsta hlutverk 

er að leiðbeina. Deildin fer í vettvangsferðir og heimsækir fyrirtæki vítt og breitt um 

landið og gengur úr skugga að allt sé í sómanum hjá þeim fyrirtækjum sem hún 

heimsækir. Séu hinsvegar brotalamir, fá fyrirtækin tækifæri á að leiðrétta skráningar 

fyrir það tímabil sem svikin náðu yfir eða að minnsta kosti það sem eftirlitsdeildin 

leggur til. Séu tilmælin látin sem vindur um eyru þjóta þá getur komið til skoðunar hjá 
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skattrannsóknarstjóra og/eða lögreglu, allt eftir umfangi málsins. Með því að gefa 

atvinnurekendum tækifæri á því að leiðrétta skráningar sína og leiðbeina þeim hvernig 

á að breyta rétt framvegis, þá eru skattayfirvöld að sýna mildi og hvatningu til að ná 

fram sanngirni í skattgreiðslum, líkt og Alm og Togler (2011) bentu á þegar þeir 

útskýrðu að skattsvik væru nátengd siðferði. Þeir sem fylgja tilmælum 

eftirlitsdeildarinnar um leið og tilmæli berast eru þá ef til vill í þeim hóp sem hafa meiri 

siðferðiskennd og bera meira traust til skattayfirvalda. Skattayfirvöld þurfa hinsvegar 

að vera mikill harðstjóri þegar kemur að aðilum með skertara siðferði og ber lítið traust 

til skattayfirvalda.  

Refsing er misjöfn eftir því hvor á í hlut, atvinnurekandinn sem greiðir svört laun 

eða launþeginn sem þiggur svört laun. Refsings atvinnurekanda felst í því að hann skal 

leiðrétta allar launagreiðslur til launþeganna og gefa þær upp að fullu og skila 

réttmætum gjöldum af þeim. Ennfremur þarf launagreiðandinn að leiðrétta 

tekjuskráningu í samræmi við svörtu launagreiðslurnar, enda má reikna með að svörtu 

launagreiðslurnar séu fjármagnaðar með undanskotum frá tekjuskráningu. Ef málið er 

smátt í sniðum og atvinnurekandi bregst rétt og löglega við, þá felast engar 

sektargreiðslur í því, aðrar en að á allar skilagreinar reiknast dráttarvextir og álag og 

getur því verið ansi dýrt fyrir atvinnurekandann að reikna sig langt aftur í tímann. Ef 

atvinnurekandi bregst ekki við og sinnir ekki tilmælum, þá er hægt að beita 

lokunarákvæði og með lögregluvaldi loka fyrir viðskipti eða málið verður sent til 

skattrannsóknarstjóra til meðferðar, hvort sem það felur í sér sektargreiðslur eða ákæru. 

Það má vel gefa sér að það verður mun dýrkeyptara en að leiðrétta við fyrstu ábendingu, 

eða gera rétt frá byrjun.  

 

 

 

8.4 Aðferðir við seðlasöfnun 
 

Það að ná peningaseðlum úr rekstri er misjafnlega erfitt. Allar færslur sjást á sjóðsvél 

svo að það er áhættusamt að bakfæra peningasölu á sjóðsvélum því það sést í 

uppgjörum vélanna. Þetta krefst mikillar elju af atvinnurekandans hálfu því hann þarf 

stöðugt að vera á varðbergi fyrir peningainnstreymi og vera tilbúinn að taka það frá, 

jafnvel svo augljóst sé, bæði öðrum starfsmönnum og einnig gagnvart viðskiptavinum. 

Það að falsa tekjuskráningu er einnig einfalt ferli ef flytja þarf upplýsingar handvirkt úr 
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sjóðsvél yfir í bókhaldskerfi. Þar gefst tækifæri á að breyta skráningum án þess að salan 

líti óeðlilega út. Ef til vill þarf að finna eitthvert eðlilegt hlutfall af peningaseðlasölu til 

að bókhald líti vel og rétt úr á yfirborðinu.  

 Mjög einföld leið til að færa fjámuni á annarra hendur eru að gjaldfæra 

reikninga í bókhaldi sem eiga ekki heima þar. Þetta, eins og í tilfelli hjá viðmælanda B, 

átti að vera leið til að greiða svört laun starfsmannsins. Þá kemur starfmaður með nótur 

vegna vörukaupa sinna til atvinnurekanda, hann lætur gjaldfæra í rekstrinum og 

endurgreiðir starfsmanni, líkt og hann hafi verið að versla fyrir fyrirtækið. Einnig er 

þekkt leið að gjaldfæra ýmsan stærri og dýrari búnað, sem eðlilegt væri að gjaldfæra í 

rekstrinum, og láta starfmanni í té. Þetta geta verið til dæmis almenn heimilistæki sem 

eðlilegt er að fyrirtækið kaupi og endurnýi reglulega, eins og kaffivél eða prentari.  

 Flóknari aðferðir sjást meðal annars mest í byggingageiranum þar sem 

verktakar nýta sér undirverktaka til reikningagerðar og gjaldfæra þá í reksturinn. Hér 

er oft um ótrúlega flóknar fléttur að ræða og dæmi um ótal undirverktaka með heilt net 

af verktökum undir sér. Það þarf bara eitt ˮgervifyrirtæki“ til að gefa út reikninga sem 

eru ekki með neitt efnislegt á bak við sig, til að gera öðrum fyrirtækjum kleift að 

gjaldfæra reikningana í rekstri og nýta innskatt. Með þessu móti er möguleiki á að 

greiða starfsfólki svört laun og það getur tekið óratíma og mikla rannsókn að komast til 

botns í flækjunni. Eftirlitsdeilt Ríkisskattstjóra hefur heimild til að loka VSK númerum 

þeirra fyrirtækja sem ekki skila gögnum í tvö tímabil og getur þá flutt ábyrgð á 

vörukaupum og nýtingu innskatts til þess verktaka/fyrirtækis sem keypti vöruna eða 

þjónustuna af þeim með afskráða VSK númerið. Gallinn við þetta er að á 5 mánaða 

tímabili getur gerviverktakinn gefið út afskaplega marga reikninga og svo getur hann 

skilað VSK skýrslum en ekki staðið við greiðslur á virðisaukaskattinum í samræmi við 

skýrsluna, það lengir tímann þar til hægt er að beita lokunum. 
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9 Umræður  
 
Það er eflaust hægt að gera einhverjar ráðstafanir til að bæta ástand á svörtum 

launagreiðslum, það er að reyna að útrýma þeim. Hugmyndir sem komu við gerð 

skýrslunnar frá Rannsóknarstofnun atvinnulífsins um ráðstöfun á aukavinnu að hluta til 

eða að öllu leyti til lífeyrissjóða er mjög áhugaverð og er vert að yfirvöld skoði hana 

nánar. Í dag væri sniðugt að gera samning um slíkt til innborgunar í séreignasjóð þar 

sem nú eru í gildi heimildir til að nýta þá inneign, með takmörkunum þó, til kaupa á 

fasteign eða til innborgunar á höfuðstól húsnæðislána. Þetta gæti virkað hvetjandi á 

launþega sem kjósa að sækjast eftir svörtum launum og yrði léttir fyrir atvinnurekendur 

að hafa slíkt úrræði til að kynna fyrir þeim sem vilja einungis vinna fyrir svörtum 

launum. Gallinn er líklega sá að það þyrfti að tímasetja þessar heimildir með tilliti til 

lokadags og þá væri atvinnulífið ef til vill komið í sama farið hvað varðar ásókn í svört 

laun. Þetta gæti virkað hvetjandi og upplýsandi fyrir yngri starfsmenn sem ef til vill átta 

sig ekki á mikilvægi þess að safna inneign í lífeyrissjóð svo snemma á ævinni.  

Önnur úrræði gætu skilað árangri, eins og að hækka frítekjumark örorkubóta 

því engir öryrkjar eru eins, það gæti verið dagamunur á afköstum og starfsgetu og ef 

einhverjir örorkubótaþegar geta unnið þá ætti að vera hvati til þess. Ef starfið fer nálægt 

50-70% þá er ef til vill komin ástæða til að endurmeta örorku launþegans en upp að því 

ætti að vera jákvætt og hvetjandi að fara út á vinnumarkaðinn. Það er aðeins öðruvísi 

farið með atvinnuleysisbæturnar, þar sem þær eru ætlaðar þeim sem ekki hafa atvinnu. 

Nú þegar er frítekjumark uppá 59.074 krónur sem atvinnulaus má hafa og mögulega 

væri óþarfi að breyta því. Ef fólk telur sig geta unnið meira þá ættu bætur að lækka í 

einhverju hlutfalli við það. Örorka og atvinnuleysi er ólíkt á þann hátt að atvinnulaus 

hefur líkamlega og andlega burði til að sinna allt að 100% starfi en öryrki er með 

einhverjar takmarkanir sem hamla því að hann geti sinnt starfi að því marki. Það sem 

væri hægt að gera væri ef til vill að hækka atvinnuleysisbætur, þær eru árið 2016 

202.054 krónur á mánuði en hægt er að sækja um tekjutengingu fyrstu þrjá mánuði 

atvinnuleysis en þó verða þær greiðslur aldrei hærri en 318.532 krónur á mánuði.  

Þegar aðstæður námsmanna eru skoðaðar þá er ef til vill sjálfsagt að framfærsla 

þeirra sé örlítið undir neysluviðmiðum þar sem þetta eru lán sem greiða þarf tilbaka og 

líkur á að námsmenn séu ekki í stórum fjárfestingum né lifi miklu munaðarlífi á meðan 

á námi stendur. Námsmenn flestir ættu því að geta gert sér góðan mat úr framfærslu 

Lín og hafa það að auki svigrúm til að afla tekna að hámarki 930.000 á ári án þess að 
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framfærslan skerðist. Svigrúmið er meira í byrjun náms. Það má alveg tala fyrir því að 

námsárin eru 3-5 ár hjá flestum námsmönnum og flestir ættu að komast af miðað við 

þennan námstíma. Á hinn bóginn má segja að þar sem þetta eru lán með skýrum 

endurgreiðslukvöðum, þó svo að námslán beri almennt lága vexti, þá ætti námsmenn 

að hafa meira að segja um hámark lána sem þeir vilja taka. Það ætti ekki endilega að 

vera eðlilegt að þurfa að vinna með krefjandi námi. Það að skerða námslán vegna tekna 

er ef til vill forræðishyggja sem vert er að endurskoða. Með þessum aðgerðum væri 

mögulega hægt að minnka ásókn í svartlaunað starf.  

 

Atvinnuleysi er lágt á Íslandi núna, í fyrra, árið 2015 var það að jafnaði 2,9% samkvæmt 

mælingum Hagstofunnar. Þetta getur þýtt að það er skortur á starfsfólki í ýmsum 

greinum og þá eru launagreiðendur ef til vill viðkvæmari fyrir þrýstingi að greiða svört 

laun til þess starfsfólks sem hann vill ráða í vinnu. Ef atvinnuleysi væri meira hér á 

landi væri launagreiðendum hægara um vik að láta ekki undan þrýstingi. Hlutfall 

atvinnuleysis hefur samt ekki áhrif á þegar launagreiðandi vill ráða hæfan starfsmann 

en sá kærir sig ekki um uppgefin laun, ef launagreiðandi vill njóta starfskrafta hans, 

verður hann að skjóta tekjum undan og greiða svört laun.  

Það sem þó má ekki undanskilja í þessari umræðu er ábyrgð launagreiðanda. 

Hann ber ábyrgð á að fyrirtækið fari að lögum og reglum í hvívetna og á því ekki að 

borga starfsfólki svört laun. Atvinnurekandinn getur orðið fyrir miklum skaða vegna 

svartra launagreiðslna sem neyðir hann til að ígrunda ákvörðun sína gaumgæfilega. 

Afleiðingarnar fyrir hann eru mun alvarlegri og fjárhagslega íþyngjandi heldur en 

afleiðingar launþeganna. Þegar allt kemur til alls er launagreiðandinn ekki að ˮgræða“ 

á þessu fyrirkomulagi, ef eftirlitsdeild ríkisskattstjóra fer að grufla í málinu verður dýrt 

og auðmýkjandi starf að leiðrétta aftur í tímann. Fyrirtækið sjálft er ekkert betur 

útlítandi því tekjuskráning lækkar um þær upphæðir sem starfmaður vinnur sér inn, það 

rýrir vörunýtingu og getur, eins og í dæmum hér að ofan, valdið hækkun á tekjuskatti 

vegna lækkunar á launakostnaði.  

 Það sem er einnig áhugavert og ógnvekjandi í senn er hversu auðvelt virðist 

vera að halda peningum frá tekjuskráningu og greiða starfsfólki svört laun. Í litlum 

fyrirtækjum eru ef til vill ekki fullkomnar sjóðsvélar sem keyra samtímagögn inn í 

bókhaldskerfin um leið og sala fer fram. Ef svo væri, væri launagreiðendum í smáum 

fyrirtækjum erfiðara um vik að standa í undanskotum á reiðufé. Eftirlitsaðilar sjá ekki, 

nema með aðgangi að gögnum fyrirtækja, hvort það sé eðlilegt hlutfall peninga- og 
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posasölu. Það má geta sér til um að í flestum litlum fyrirtækjum sé uppgjör annað hvort 

sent til bókara eða starfsmaður sinnir því innan fyrirtækis. Engin tenging er úr sjóðsvél 

nema að strimill úr vélinni á að fylgja dagsuppgjöri sem á svo að vera aðgengilegt 7 ár 

aftur í tímann. Á strimli ætti að sjást hvort einhverjar mínusfærslur voru gerðar þann 

dag en það er öllum dulið hvort sala hafi átt sér stað sem ekki var stimpluð í kassa. Það 

getur verið mjög dýrt fyrir lítinn aðila að verða sér út um fullkomið skráningarkerfi á 

sjóðsvél sem gæti haldið betur utan um rétta tekjuskráningu en kerfið gæti veitt eiganda 

tryggingu fyrir því að lágmarka tjón vegna mögulegs hnupls annarra starfsmanna.  
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10   Frekari rannsóknir  
 
Það er brýnt að eftirlitsdeild Ríkisskattsstjóra eflist og viðhaldi þeim heimildum sem 

hún hefur til að leiðbeina þeim sem hafa fetað ranga slóð og hvetji til leiðréttingar á 

röngum færslum. Einnig er gott að ýmis rannsóknarsetur hafi áhuga á að greina þessa 

þætti í hinum ýmsu atvinnugreinum. 

 Rannsakanda þykir miður að hafa ekki fengið upplýsingar nema frá tveimur 

atvinnurekendum og telur tilvalið að rannsókn byggð á fleiri viðtölum við 

atvinnurekendum yrði gerð. Ef til vill fengist meiri innsýn í hvernig staðið er að 

peningaöflun og hvaða hugsun réð því að atvinnurekandi var tilbúinn að gera fyrirtækið 

sitt viðkvæmt gagnvart yfirvöldum. Einnig væri áhugavert að skoða sérstaklega einn 

geira í atvinnulífinu eða greina betur eftir landshlutum. Frekara rannsóknarefni væri 

líka viðhorf atvinnurekenda til skattayfirvalda.  

 Þó má segja að helstu gögnin sem nýtast best eru afrakstur aðgerða 

eftirlitsdeildarinnar og væri vel ef þaðan kæmu tíðar skýrslur varðandi umfang og 

árangur eftirlitsins. Bæði er það fræðandi og getur haft letjandi áhrif á launagreiðanda 

sem freistast til að greiða svört laun sem og hvetjandi fyrir sama launagreiðanda að 

halda sig á beinu brautinni. Mest er þú um vert að eftirlitsdeildin haldi áfram sínu góða 

starfi því það er fyrst og fremst leiðbeinandi. 
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13 Viðaukar  
 
 

13.1 Viðauki I  - Spurningarammi fyrir viðtöl  
 

1. Hefur þú greitt svört laun? 

2. Til hvaða ráðstafana greipst þú til að greiða svörtu launin? 

3. Varstu einhverntímann hrædd/hræddur um að þetta kæmist upp 

4. Var erfitt að nálgast fjármagnið? 

5. Upplifðiru einhverntímann að starfsmennirnir hefðu eitthvað tangarhald á þér? 

6. Teluru að þetta fyrirkomuleg hafi rýrt verðmæti fyrirtækis, haf áhrif á lánakjör 

og aðgengi að lánsfjármagni hjá bankastofnunum? 

 

 

 

 

 

 

 

 


