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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verða svokölluð aflandsfélög tekin til skoðunar og farið ofan í saumana 

á þeirri umræðu sem braust upp á yfirborðið í kjölfar birtingar Panama-skjalanna vorið 

2016. Í kjölfar uppljóstrana þeim tengdum skapaðist mikil spenna í samfélaginu og hörð 

viðbrögð komu fram sem höfðu víðtæk áhrif á samfélagið. Velt verður upp þeirri 

spurningu hvort það sé siðferðilega rétt eða rangt að eiga aflandsfélag og hvort það skipti 

máli hver á í hlut? Hvaða þýðingu hafa siðareglur í því samhengi og hvernig birtist slíkt 

eignarhald gangnvart lögum hér á landi, gagnvart OECD og svokallaðri CFC-löggjöf? 

Skoðað verður á því hvort að það sé einhver munur á svartri starfsemi og því að vera með 

umsvif í svokölluðu skattaskjóli.  Greindar verða helstu ástæður þess að víðtæk mótmæli 

brutust út í þjóðfélaginu í kjölfar Panamalekans. Aflandsfélög virðast vera lögleg en hafa 

yfir sér gráa áru og að flestra mati bera merki þess verið sé að fela ákveðna hluti og koma 

sér undan skattgreiðslum 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA–gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi.  Ég valdi mér Heimspeki sem 

aukagrein vegna mikils áhuga á siðferði og áhrifum þess á samfélagið og daglegt líf 

einstaklinga. Frá því að Panama-skjölin vöru birt - og allt fór á hliðina í þjóðfélaginu af 

þeim - hefur eignarhald á svokölluðum aflandsfélögum verið mér hugleikið. Á þeim 

forsendum ákvað  ég að lokaverkefnið mitt myndi fjalla um það málefni. Starfsemi sú sem 

flett var ofan af í Panama-skjölunum er ekki ný af nálinni en almenningur hefur hins vegar 

ekki verið meðvitaður um slíka starfsemi fram til þessa. Allir hafa vitund um tilveru svarta 

hagkerfisins, starfsemi sem gengur út á að svíkja undan skatti, en starfsemi  aflandsfélaga 

er eitthvað nýtt í huga almennings og fáir vita í raun  út á hvað slík starfsemi gengur. Þegar 

ég hófst handa við að skrifa þessa ritgerð var ekki mikið til af heimildum um þetta efni og 

að vinna slíkt verkefni krefst mikils tíma og vinnu. Því vil ég þakka Helga Gunnlaugssyni, 

leiðbeinanda mínum, fyrir góða tilsögn og að gefa mér svigrúm og sveigjanleika til að 

vinna þetta verkefni. Einnig vil ég þakka Úlfari Haukssyni  fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 

Sérstakar þakkir fær svo Hólmfríður Lilja Bjarkar fyrir að hvetja mig áfram til að klára BA-

nám í félagsfræði sem ég hafði sett í bið. Án þeirra hefði ég aldrei klárað þetta verkefni. 
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Inngangur 
 

Fyrir bankahrunið 2008, skráðu margir viðskiptajöfrar eignir sínar í aflandsfélög með 

milligöngu  viðskiptabanka hér á Íslandi eða í gegnum útibú þeirra erlendis.  Á vordögum 

2016 sýndi RÚV sérstakan Kastljós-þátt þar sem fram komu tengsl íslenskra 

stjórnmálamanna við aflandsfélög í skattaskjólum sem stofnuð höfðu verið í gegnum 

lögfræðistofuna Mossack Fonsecka sem staðsett er í Panama. Þátturinn var unninn í 

samstarfi við Reykjavik Media, Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna og þýska blaðið 

Süddeutsche.  Svo virðist sem að litlar lagalegar hömlur séu að slíkum gjörningum og  að 

tiltölulega auðvelt hafi verið  að færa háar fjárhæðir frá Íslandi  með það að markmiði að 

borga minni og eða jafnvel  enga skatta. Í Panama-skjölunum komu fram  upplýsingar  sem 

sýndu að margir höfðu komið peningum sem rekja má til góðæristímans fyrir 

bankakreppuna fyrir í þekktum svokölluðum skattaskjólum.  Kastljós hóf umfjöllun sína 

um Panama-skjölin þann 3. apríl 2016. Umfjöllun sem varð til þess að ein stærstu og 

fjölmennustu mótmæli sem um getur á Íslandi brutust út og gjá myndaðist á milli 

almennings og auðmanna sem og stjórnmálamanna. Gjá sem gerði litið annað en að 

breikka eftir því sem málið vatt upp á sig í umfjöllun fjölmiðla.  Sterkar kenndir grófu um 

sig í hjörtum almennings sem aftur ól á  vantrausti, tortryggni og  reiði í bland við gríðarleg 

vonbrigði. 

 

 Svo virðist vera sem um tvennskonar aflandsfélög sé að ræða. Að þau geti fallið hvort 

heldur sem er utan eða innan ramma laganna og veltur það auðvitað á því hverskonar 

starfsemi – ef einhverja -  er um að ræða og hvort það sé farið eftir tilsettum lögum um 

upplýsingagjöf og skattskil. Hverju sem því líður spyr fólk sig þeirrar aðkallandi 

spurningar; hver er tilgangurinn með að eiga aflandsfélag? Svörin hafa verið stopul og 

misvísandi og hafa valdið fólki hugarangri og skapað óöryggi og spennu í samfélaginu. 

Hvort heldur sem um er að ræða afbrot eða ekki hefur hegðun af þessu tagi yfir sér 

ógnvekjandi yfirbragð og   holdgerist í baráttu á milli hins ríka og hins fátæka 

Strax á fyrsta stigi umfjöllunar um Panama-skjölin hömruðu gerendur og þeirra 

verjendur á því að ekki hafi verið um ólöglega gjörninga að ræða og að enginn glæpur hafi 

verið framinn. Þannig var reynt að drepa málinu á dreif. Eftir sátu hins vegar óuppgerð og 

að mörgum talin óverjandi siðferðislegt álitamál.  

Ritgerðin er heimildaritgerð og notast er að mestu við heimildir úr fjölmiðlum sem 

skýrist af því að Panamaskjölin eru það nýkomin til sögunnar að eigi er um auðugan garð 
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að gresja hvað varðar aðrar heimildir. Þó var einnig  stuðst við  skýrslur, bækur og síður 

frá opinberum stofnunum eins og hægt var. Jafnframt voru tekin viðtöl við tvo 

einstaklinga í viðskiptaheiminum. Annar var stjórnarformaður og hinn átti fyrirtæki. Ég 

þekki þá ekki persónulega, og hafði ekki hugmynd hver þeirra viðhorf voru, þegar ég tók 

viðtal við þá. Ég studdist við fyrirlestur frá opnum fundi við Háskóla Íslands á vegum 

Alþjóðamálastofnunar undir forskriftinni „Panama-skjölin: Af hverju Ísland? 

Skattahagræði eða skattsvik?". þar sem útskýrt var hvað skattaskjól væri og útskýringar 

á skattalögum.  

 

Í ritgerðinni er lögð áhersla á að skoða svokölluð hvítflibbabrot og þá sérstaklega með 

hliðsjón af því hvernig þau tengjast aflandsfélögum. Aflandsfélög eru skilgreind og hvaða 

starfsemi fer þar fram. Einnig verður greint hvort að aflandsfélag stangist á við lög og 

siðferði. Til að það sé hægt þarf að útskýra og skilgreina hugtakið siðferði og hvaða 

þýðingu siðareglur eiga að fela í sér og hvort það séu einhverjar siðareglur í 

viðskiptaheiminum? Farið er ofan í saumana á opinberri stefnu yfirvalda í skattalögum 

sem tengjast aflandsfélögum og íslensk löggjöf sem/og CFC-löggjöfin skoðuð. Hvaða 

þýðingu hefur CFC-löggjöfin á Íslandi? Varpað verður ljósi á lagalegu og siðferðilegu 

hliðina á Panamaskjölunum og þá sérstaklega með hliðsjón af stöðu einstaklinga sem   

hafa setið eða sitja í ríkistjórn og hafa verið uppvísir af tengslum við aflandsfélag. Er 

einhver lagalegur eða siðferðilegur munur á því að eiga aflandsfélag eða stunda og/eða 

tengjast svartri atvinnustarfsemi sem hefur það að markmiði að koma sér undan sköttum? 

Hvaða áhrif höfðu fjölmiðlar í þessu ferli öllu og hverju var fólk að mótmæla? 
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Hugtök 
 

Edwin Sutherland (1983) var fyrstur til að nota hugtakið „white collar crime“ eða 

hvítflibbaglæpur til að lýsa afbrotum ríkra og valdamikilla einstaklinga. Hann sá þetta sem 

glæpastarfsemi þar sem hlutaðeigendur hafa samsæri  sín á milli um að misnota stöðu 

sína til persónulegs ávinnings án tillits til laga. Þessu mynstri fylgir oft sú hegðan að 

gerendur hafa meiri áhyggjur af því að tapa peningum en að vera refsað fyrir afbrot 

(Sutherland, 1949;1980). Hvítflibbabrot er misnotkun á valdastöðu til ólögmæts 

ávinnings. Slík brot eru af mörgum talin hvað hættulegust fyrir samfélagið og þá með þeim 

rökum að fjárhagslegir misgjörningar af slíku tagi hafi gríðarleg og djúp áhrif á líf  fjölda 

einstaklinga. Hvítflibbabrot hafa víðtæk áhrif á eigendur fyrirtækja, viðskiptavini og 

starfsfólk og hola samfélagið að innan. Slík brot geta m.a. falist í  vörusvikum, ólögmætu 

samráði um verð og margt fleira. Hvítflibbaglæpir koma því við kaunin á fólki jafnt innan 

sem utan viðskiptalífsins, og snúast um að plata aðra og hafa af fé með sviksamlegum og 

glæpsamlegum hætti ýmist með beinum hætti eða með því að koma sér undan 

lögbundnum skuldbindingum varðandi greiðslur í sameiginlega sjóði. 

Hvítflibbaglæpamenn misnota stöðu sína hvort heldur sem er innan stofnana eða 

fyrirtækja til að svíkja eða féfletta fornarlömbin (Sutherland, 1949;1980).  Slíkur 

blekkingarvefur og kerfisbundin svikamylla – þar sem almúginn er sviptur réttindum 

sínum um eðlilega og sanngjarna viðskiptahætti – er oftar en ekki svo lúmskt að 

fórnarlömbin – almenningur – getur ekki með nokkru móti gert sér grein fyrir því að brögð 

séu í tafli  (Sutherland, 1949;1980). 

 

Önnur tegund hvítflibbaglæpa felur í sér að einstaklingar nota aðstöðu sína til að stela 

frá fyrirtækinu; draga sér fé út úr félaginu eða því fyrirtæki sem þeir vinna hjá. 

Fórnarlömbin eru þá þeir sem eiga fyrirtækin eða aðstandendur og eða eigendur og ekki 

síst skjólstæðingar viðkomandi stofnana. Slíkir glæpir geta haft mikil og víðtæk 

fjárhagsleg áhrif á fyrirtæki og stofnanir sem verða fyrir barðinu á slíku athæfi. Græðgi er 

ekki eini hvatinn að hvítflibbaglæpum. Sumir leiðast út í slíka glæpi til að uppfylla 

fjárhagslegar eða andlegar þarfir sínar. Stjórnendur kunna að eiga við bókhald félaga ef 

þeim finnst að sér sótt og að þeim finnist þeir  þurfi að bæta stöðu sína til að halda 

vinnunni og brauðfæða fjölskylduna. Eða bara einfaldlega til að fullnægja einhverskonar 

persónulegum metnaði þar sem tilgangurinn helgar meðalið. Fólk, hvort sem það er á 

almenna vinnumarkaðinum, eigendur fyrirtækja eða stofnana eða stjórnmálamenn, hefur 
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gerst sekt um hvítflibbaglæpi. Sama á við  um skattsvik, hvort heldur sem það er í formi 

svartar atvinnustarfsemi eða að peningar séu faldir í skattaskjólum. Við þurfum að borga 

skatta til að samfélagið virki. Þegar einstaklingar ákveða að svíkja undan  skatti á sér stað 

ákveðið siðleysi og siðrof (Sutherland, 1983). 

 

Innan afbrotafræðinnar er til kenning sem lítur á athöfn glæpamannsins sem lærða 

hegðun. Edwin H. Sutherland (1983) lagði áherslu á þróun mismunandi samskiptatækni. 

Hann útskýrði hvernig glæpamenn komu til með sýna frávikshegðun. Hann kom með 

kenninguna um ólík félagstengsl (e. Differential association) sem átti að varpa ljósi á öll 

afbrot og þar á meðal hvítflibbabrot. Kjarni kenningarinnar er að afbrotahegðun er lærð 

hegðun sem lærist í samskiptum við aðra einstaklinga sem líta á afbrot sem eðlilega og 

jafnvel jákvæða hegðun. Slík félagsmótun getur einangrað einstaklinginn frá þeim gildum 

sem líta á afbrot sem neikvæða hegðun og siðferðisbrest. Brotin lærast af samskiptum og 

einstaklingar læra að réttlæta eða afsaka brot sín og eyða þannig sektarkennd sinni. 

Afbrotahegðun er s.k.v. þessu lærð í samskiptum við aðila sem skilgreina brotahegðun 

sem jákvæða og eru einangraðir frá þeim sem skilgreina hana sem neikvæða. Auk 

brotanna læra þeir að réttlæta þau. Hvað þetta varðar staldra menn sérstaklega við 

viðskiptalífið.  Viðkvæðið er að viðskipti séu  ekki fyrir veiklundaða einstaklinga og að allir 

sem á annað borð ætli að ná árangri í viðskiptum fremji brot af þessu tagi. Í þessu felst 

bæði félagsmótun – lærð hegðun -  og réttlæting  sem og afsakanir sem þjóna því hlutverki 

að eyða sektarkennd. Glæpamenn læra hegðun, t.d tækni, ástæður, viðhorf og hagræðingu 

sannleikans innan hópsins sem þeir tilheyra (Burgess og Ronald, 1966). 

Siðferði 
 

Á heimasíðu Heimspeki- og Siðfræðistofnunnar má finna grein eftir  Henry Alexander 

Henrysson aðjúnkt, sem ber yfirskriftina  „Siðferði og siðaboðskapur“. Þar fjallar hann um 

siðferði og siðaboðskap. Sem siðferðisverur  lifum við og hrærumst í siðferðislegum 

veruleika sem byggir á gildum og viðmiðum samfélagsins. En þessi gildi og viðmiðanir 

geta verið ólík á milli samfélaga. Þar sem siðferði er sameiginlegt öllum mönnum þá 

treystum við því og göngum út frá að fólk hegði sér almennt í samræmi við þau 

siðferðislegu gildi og viðmiðum sem samfélagið setur okkur. Að sama skapi treystum við 

því og göngum út frá að flestir landsmenn búi yfir heilbrigðri skynsemi og hafi hlotið 
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siðferðislegt uppeldi. Því er hins vegar ekki að leyna að það getur orðið brestur í 

siðferðislegri hegðun einstaklinga eða hópa innan samfélagsins. Slíkur siðferðisbrestur 

getur í vissum tilfellum - og oftar en ekki - getið af sér vantraust á milli einstaklinga og 

hópa í samfélaginu og jafnvel gengið svo langt að fólk vantreystir sjálfu sér til að uppfylla 

þau siðferðislegu viðmið sem gengið er út frá. Í sumum tilfellum er gripið til þess ráðs að 

skrá og innleiða sérstakar siðareglur fyrir tilteknar starfstéttir eða stofnanir . En slíkum 

skráðum reglum geta fylgt vandamál. Þær mega hvorki ganga gegn ríkjandi og almennt 

viðurkenndu siðferði né að festa það gagnrýnislaust í sessi (Henry Alexander Henrysson, 

2017). 

 

Siðaboðskapur höfðar til einhverra tilfinninga okkar og jafnvel samviskusemi, 

væntumþykju eða jafnvel ótta. Siðaboðskapur er ekki eingöngu bundinn við trúarbrögð 

eða uppeldi, heldur er hann að finna alls staðar í samfélaginu og mótar siðferði okkar. Þess 

má þó geta að siðferði er ekki það sama og siðfræði. Við lifum og hrærumst í veruleika sem 

er fullur af skyldum, og réttindum og við lifum eftir ákveðnu siðferði. Við veltum því 

sjaldnast fyrir okkur hvernig hinn siðferðilegi veruleiki birtist í okkar dagleg lífi. Hann 

bara er þarna og við sættum okkur við það ómeðvitað svona dags daglega. Hins vegar er 

ekki nóg að svara bara  siðferðilegum álitamálum þegar vakna upp spurningar heldur 

þurfum við einnig að vera meðvituð um þau svið þar sem slík álitamál er helst að finna. 

Siðfræði hins vegar fjallar um siðferði og um hvað sé rétt og hvað sé rangt, hvað sé gott og 

hvað sé illt. Um réttmæti athafna og ákvarðana. Siðfræði er ekki eingöngu lýsandi, þ.e. hún 

lýsir ekki bara siðferðilegri hegðun manna, heldur varpar hún einnig ljósi á t.d. 

siðferðilegar skyldur okkar, réttindi og hlutverk. En í daglegu lífi geta slíkar skyldur, 

réttindi og hlutverk stangast á. Þá verða til siðferðileg álitamál sem snúa t.d að 

mismunandi hagsmunum og gildismati þeirra, sem eiga í hlut. Siðferðisþroski 

einstaklings, birtist svo fyrst og fremst í því hversu reiðbúin viðkomandi einstaklingur er 

til að taka þátt í samræðum um siðferðisleg álitamál með málefnalegum hætti (Henry 

Alexander Henrysson, 2017). Hér í þessu riti fer fram greining - út frá siðferði og 

siðaboðskap- á siðferðislegum álitamálum  er varða aflandsfélög og lagaumgjörð sem þau 

búa við hér á landi. 
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Siðareglur Alþingismanna og ráðherra 
 

Siðareglur Alþingismanna og ráðherra voru ekki til fyrir bankahrun, en árið 2008 var 

farið að krefjast um að það yrði sett á, í ljósi hagsmunaáreksta. Netmiðillinn Eyjan birti 

grein 31. Ágúst, 2008 um að það ætti að fara setja siðareglur alþingismanna. Lúðvík 

Bergvinsson, sem var þá þingflokksformaður Samfylkingar sagði við eyjuna, að 

þingflokkur sinn væri að vinna að, eftir ákveðnum siðareglum. Þannig skuli Þingmenn 

greina þingflokknum frá, þegar upp komi hugsanlegir hagsmuna-árekstrar (eyjan, 2008). 

Í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir voru setta siðareglur árið 2011. En þær áttu bara við 

þáverandi ríkistjórn. En ríkistjórn Sigmundar Davíð Gunnlaugssonar staðfesti aldrei 

siðareglurnar, eftir að hún tók til starfa. Og skrifað var bréf til forsætisráðuneytisins og 

þar fékkst svar við því að það væri unnið eftir fyrrverandi siðarreglum. En mat 

umboðsmanns Alþingis var ekki sú sama. Þar var talið, að það þyrfti að skrifa undir 

siðareglurnar (Mbl, 2017). 

 

Inn á síðum stjórnarráðs og Alþingis er að finna Siðareglur ráðherra og alþingsmanna.  

Siðareglur ráðherra hljóma meðal annars: 

 

1. gr.  Störf ráðherra. 

Ráðherra sinnir starfi sínu af alúð, trúmennsku og heiðarleika. Hann beitir því valdi er 

fylgir embættinu á grundvelli laga og stjórnarskrár af hófsemi og sanngirni og án tillits til 

eigin hagsmuna. 

Ráðherra sýnir ráðdeild við meðferð fjármuna hins opinbera og hvetur starfsfólk 

ráðuneytis síns til hins sama. 

Ráðherra notfærir sér ekki stöðu sína, eða upplýsingar sem hún veitir honum sérstakan 

aðgang að, til persónulegs ávinnings fyrir sig eða aðila sér nákomna. 

Ráðherra hefur í huga að skyldur hans eru fyrst og fremst við almenning. 

 

2. gr.  Hagsmunatengsl og hagsmunaárekstrar. 

Ráðherra forðast árekstra milli almannahagsmuna annars vegar og fjárhagslegra eða 

persónulegra hagsmuna sinna eða fjölskyldu sinnar hins vegar og gætir þess að 

persónuleg tengsl hafi ekki áhrif á störf sín. Takist honum ekki að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstra af þessu tagi skal hann upplýsa um þá. 
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Siðareglur alþingismanna: Hátternisskyldur. 
 

7. gr. Þingmenn skulu sýna Alþingi, stöðu þess og störfum virðingu og fylgja 

meginreglum um hátterni og aðhafast ekkert með athöfnum sínum sem kann að skaða 

orðspor, tiltrú og traust almennings á Alþingi. 

 

8. gr. Þingmenn skulu við störf sín forðast árekstra milli almannahagsmuna og 

fjárhagslegra hagsmuna þeirra eða annarra hagsmuna sem eru faglegir, persónulegir eða 

tengdir fjölskyldu þeirra, hvort sem þeir eru raunverulegir eða hugsanlegir. Leysa skal úr 

slíkum málum með almannahagsmuni að leiðarljósi. Takist þingmanni ekki að koma í veg 

fyrir hagsmunaárekstra af þessu tagi skal hann upplýsa um þá. 

 

9. gr.  Þingmenn skulu vekja athygli á öllum hagsmunum sem máli skipta við meðferð 

máls og þá varða með yfirlýsingu á þingfundi eða í nefndum þingsins eða í samskiptum á 

öðrum vettvangi, eftir því sem við á  (þingskjal nr. 144/2014–2015. Tillaga til Siðarreglur 

alþingismanna). 

Skattsvik 
 

Bryndís Kristjánsdóttir, Skattrannsóknarstjóri, útskýrði skattalögin á opnum fundi við 

Háskóla Íslands á vegum Alþjóðamálastofnunar þann 29. apríl 2016. Bryndís greindi 

umræðuna um skattaskjól út frá skattalögum. Í orðræðunni er skattaskjól skilgreint t.d 

sem skatthagræðing, skattsvik o.fl. Út frá því er hægt að skipta skattalögum í þrennt. Í 

fyrsta lagi sem er löglegt, og í öðru lagi sem er óheimilt en ekki refisverð, þar eru skattar 

lagðir með álagi, og svo í þriðja lagi er það sem er óheimilt og refsivert. Og það eru þau 

mál sem skattrannsóknarstjóri skoðar, nema það sem fellur inni á OCED.  Bryndís tók sem 

dæmi mál frá árinu 2010 um ónefnt félag sem átti að telja fram tekjur, og gera grein fyrir 

eignahaldi, sem viðkomandi fékk. En til að það sé hægt að vinna með svona mál, þarf að 

liggja fyrir hver á viðkomandi félag og fjármuni.  Þetta þarf að liggja fyrir svo að þetta 

teljist refsivert. Dauðlega blanda skattayfirvalda er, ef félag er skráð á einhverju svæði eða 

í ríki þar sem bankaleynd er við lýði. Þá er erfiðara að rekja þetta eignarhaldið og komast 

að raunverulegu eignarhaldi (Bryndís Kristjánsdóttir, munnlega heimild, 29. apríl 2016) 
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Skilgreiningin á skattsvikum hjá löggjafarþingi er frekar sjaldan notað í íslensku lögum 

t.d finnst það ekki í almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. Hugtakið skattsvik kemur 

fram í  96. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt – sem fellur ekki undir 

almenn hegningarlög – og einnig kemur það fram  í 37. gr. laga nr. 70/1962, um tekjuskatt 

og eignarskatt og þá þegar um stórfelld skattsvik er um að ræða. Skattsvik er einnig notað 

í 89. gr. reglugerðar nr. 245/1963 um tekjuskatt og eignarskatt með sama hætti. Hugtakið 

hefur hins vegar verið notað í marga áratugi bæði við dómsuppkvaðningu og í  almennri 

málnotkun. Orðnotkun hefur yfir sér yfirbragð ásetnings um brot en í núgildandi lögum 

er gert ráð fyrir gríðarlegu gáleysi eða hirðuleysi eins og það hljómar í 109. gr. núgildandi 

laga (lög um tékjuskatt nr. 90/2003). 

 

OECD og  CFC-Löggjöfin 
 

Í skýrslu sem var gerð á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins kemur fram að á 

Íslandi hafi ekki í fyrstu gilt sérstök CFC-löggjöf. CFC- löggjöfin á að veita skattyfirvöldum 

heimild til þess að skattleggja tekjur einstaklings eða félags í eigu íslenskra ríkisborgara í 

löndum sem þeir hafa litla sem enga skattskyldu  (fjármála- og efnahagsráðuneytisins, 

2006). CFC stendur fyrir enska orðinu Controlled Foreign Company sem þýðir að erlend 

félög eru í eigu eða í stjórn innlendra félaga. Inn á heimasíðu ríkisskattstjóra gildir 

eftirfarandi skilgreining á CFC félagi:  „Með CFC- félagi (e. Controlled Foreign Corporation) 

er átt við félag, sjóð eða stofnun sem staðsett er á lágskattasvæði og er í eigu og/eða undir 

stjórn íslensks eiganda, hvort heldur sem sá eigandi er einstaklingur eða félag“.  CFC- félög 

geta fengið úthlutað kennitölu vegna bankaviðskipta sinna á Íslandi, ef þau hafa  ekki 

íslenska kennitölu. Sækja þarf um kennitölu til fyrirtækjaskrár ríkisskattstjóra. Án hennar 

er ekki hægt að skila tilskildum gögnum til ríkisskattstjóra. Einnig þurfa CFC félög að skila 

inn árlega skýrslu til ríkisskattstjóra. Ef eigendur eru fleiri en einn, þá þurfa þeir að koma 

sér saman um hver annist skýrsluskil fyrir hönd viðkomandi félags. En bæði lögaðilum og 

einstaklingum ber skylda til að skila skýrslu sem eigendur á skattframtali sínu. Auk þess 

þurfa þeir að gera grein fyrir eignarhluta sínum s.s atkvæðisrétti, arði og hlutdeild í 

tekjum og eignum (Ríkisskattstjóri, 2017). 

 

Íslendingar sem eiga erlend félög, sjóði eða stofnanir  verða að uppfylla ákveðin skilyrði 

ef eignirnar eru staðsettar á lágskattasvæðum. Til að greiða skatta af hagnaði sem hefur 

myndast hjá lögaðila og hafa ekki verið verið úthlutað til eigenda CFC-félagsins. Félag telst 
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tilheyra lágskattaríki ef tekjuskattur sem hefur verið lagður á af lögaðila og er lægri en 

tveir þriðja af tekjuskattinum. Sem hefði verið lagður á lögaðila, ef  hann/hún hefði  haft 

heimilfestu á íslandi. „Sem íslenskur skattaðili hér að framan teljast einstaklingar og 

lögaðilar sem bera fulla og ótakmarkaða skattskyldu hér á landi “ (Ríkisskattstjóri, 2017). 

Þegar það er selt CFU-félag, þá er ekki tekið tillit til um fyrri skattlagningar hjá eigendum, 

vegna þeirra hagnaðar sem þeir eiga í hlutdeildar í CFC-félagi. En það er hægt að sækja 

um lækkun á tekjustofni, hafi þeir eigendur verið skattlagið í ríki þar sem ekki er 

fyrirhendi samningar um tvísköttun.  Dæmi eru um að eignir eru seldar á undirverði og 

aflandsfélög hafa verið notuð sem milliliður í sölu slíkra eigna. Jafnframt eru dæmi um að 

eignir hafi verið seldar undir raunvirði frá Íslandi til aflandsfélaga og jafnvel áfram til 

óskylds aðila. Markmiðið er að komast undan skattlagningu sem þau fá út úr 

söluhagnaðinum á Íslandi, og reyna þar með að sleppa við að borga skatta eða borga litla 

skatta. Þetta form kallast ólögleg milli verðlagning (e. transfer pricing fraud) (fjármála- og 

efnahagsráðuneytis, 2017). 

 

 Bandaríkin innleiddu CFC-löggjöfina á sjöunda áratug síðustu aldar og  Danir, Svíar og 

Norðmenn árið 2004.  Með CFC-löggjöfinni er markmiðið að hindra leynd og skatta 

sniðgöngu með málamyndaeignarhaldi í gegnum aflandssvæði. Ísland innleiddi þessar 

reglur ekki fyrr en 2011 (fjármála- og efnahagsráðuneytis., 2017). Helgi Seljan skrifaði 

frétt á ruv.is “Panama-skjölin - „Af hverju Ísland“.  Um að beiðni kom frá OECD um að ríki 

innleiddu CFC löggjöf og kom sú beiðni fram  á tíunda áratugnum. Í kjölfarið voru lagðar 

fram tillögur af hálfu skattayfirvalda. Og kom það naumlega fram í svokallaðri 

skattsvikaskýrslu frá árinu 2004. Talið var að það væri ein brýnasta aðgerð sem þurfti að 

grípa inn í. Það gekk hins vegar ekki upp. Það var ekki vilji hjá stjórnvöldum til að gera 

neitt á þessu sviði. Svo að ábendingar frá skattayfirvöldum til stjórnvalda báru enga 

árangur (Helgi Seljan, 2016). En svo kom hrunið á Íslandi og með fyrstu 

skattalagabreytingum sem gerðar voru eftir hrun var lögfesting CFC-regla og ákvæði sem 

skylda fjármálastofnanir til að að veita upplýsingar um starfsemi sína erlendis. Og þar af 

meðal aflands-þjónustuna sem áður hafði gengið illa að fá upplýsta. Alþingi samþykkti 

lögin 15. apríl 2009 lögin tóku gildi 1. janúar 2010 (Helgi, 2016). Breytingar urðu svo aftur 

á skattalögum árið 2015-2016. Lagt var frumvarp til laga fyrir Alþingi til löggjafarþing um 

aðgerðir gegn skattsvikum, 2015-2016. 
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Hvað er aflandsfélag 
 

Á opnum fundi í Háskóla Íslands á vegum Alþjóðamálastofnunar – sem haldinn var 

undir forskriftinni „Panama-skjölin: Af hverju Ísland? Skattahagræði eða skattsvik?" – 

skilgreindi Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, hugtakið 

skattaskjól. Skilgreining Þórólfs er á þá lund að í skattaskjóli væri lítill ef nokkur 

tekjuskattur lagður á fyrirtæki í viðkomandi ríki. Svipuð skattameðferð getur einnig náð 

til annara skatta t.d virðisaukaskatts. Þessi þjónusta er veitt utan við efnahagslögsögu 

ríkis sem gæti talið sig eiga tilkall til skatta frá viðkomandi fyrirtæki sem skráð er í tilteknu 

skattaskjóli. Upplýsingaskylda varðandi starfsemi og skráningu í skattaskjóli er óskilvirk 

og erlend skattaryfirvöld þurfa oftar en ekki að fá dómsúrskurð til að fá þær upplýsingar 

sem þau fá annars án vandræða undir það sem við getum kallað venjulegum 

kringumstæðum. Ógagnsæi er mikið og í raun algjört og í raun afar flókið að komast að 

því hver sé raunverulega að baki fyrirtækja sem skráð eru í skattaskjólum. Raunverulegir 

eigendur er ekki tilgreindir í opinberun gögnum og til að komast að því hverjir þeir eru 

útheimtir það mikla og flókna rannsóknarvinnu. (Þórólfur Matthíasson, munnleg heimild, 

29. apríl, 2016). 

Eiginlegum skattaskjólum hefur fækkað á umliðnum árum. Árið 2000 tók OECD saman 

lista yfir lönd sem skilgreind voru sem ósamvinnuþýð skattaskjól. Á listanum voru 40 

lönd. Í dag er ekkert þessara landa lengur á listanum þar sem þau hafa undirgengist 

lágmarks skilyrði sem krafist er af OECD. Enn eru þó til lönd sem fara á svig við þessi 

lágmarks skilyrði og uppfylla því í einu og öllu að vera skilgreind sem skattaskjól. Það eru 

aðalega fjárfestingasjóðir, t.a.m. á vegum Landsbanka Íslands, sem notfæra sér þjónustu í 

skattaskjólum. Og viðkvæðið er að sú þjónustuleið sé ekki endilega valin til að skjóta 

undan skatti eða aðhafast eitthvað ólöglegt. Því er borið við að umhverfið sé og hafi verið 

þannig að það er auðvelt að reka fjárfestingasjóð af því tagi sem um ræðir í slíku 

skattaskjóli. Sjóðirnir skila síðan inn tekjum til eiganda. Og ekki er annað vitað en að  þeir 

Íslendingar sem nutu tekna úr slíkum sjóðum hafi greitt sína skatta af  þeim. Þarna eru 

skattaskjól notuð í lögmætum tilgangi (Þórólfur Matthíasson, munnleg heimild, 29. Apríl, 

2016). 

Annarleg notkun á aflandsfélagi er t.d. ef tiltekið félag eða fyrirtæki kemur sér undan 

lögbundnum skattgreiðslum sem félagið – og þeir sem að því standa – á sannarlega að 

standa skil á. Ýmsar leiðir eru til slíkra undaskota og fer þá oft í gang peningahringrás þar 

sem peningar eiga stutta viðkomu í skúffufyritækjum þar sem lögbundnir skattar eru í 
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raun þvegnir af fjármagninu. Hér er því í raun um að ræða fléttu sem er komið af stað 

gagngert til að losna undan eðlilegum og lögbundnum skattgreiðslum og erfitt er í 

mörgum tilvikum að rekja og tengja saman (Þórólfur Matthíasson, munnleg heimild, 29. 

apríl, 2016). Lykill af fléttunni er sú að geta skráð skúffufyrirtæki í tilteknum löndum án 

þess að nokkur starfsemi eigi sér í raun stað í þessum fyrirtækjum önnur en stutt viðdvöl 

fjármagns sem verið er að þvo og koma undan sköttum. Svona þvottavélar hafa verið 

notaðar af undirheimastarfsemi á borð við Hinum megin við lögmæta hliðina. 

Lögfræðingar sem útbúa þetta, útbúa ekkert sem getur leitt þá til héraðsdóm. En þetta 

nýtist mörgum t.d eiturlyfja-, vopnasölu,  o.fl. en gagnast einnig aðilum sem vilja sigla fram 

hjá flöggunarreglum kauphallarinnar og þá sem þiggja fé í formi  mútugreiðslna og þess 

háttar og eða fyrir þá sem vilja fela fé fyrir kröfuhöfum fyrirtækja. Svona fléttur er komið 

á fót af lögfræðingum sem sérhæfa sig í slíku og passa sig að vera sjálfir ósnertanlegir 

gagnvart lögum og rétti. Lögfræðistofan Mossack Fonseca – sem hafði milligöngu við 

stofnun margra íslenskra aflnandsfélaga – er stóri aðili í slíkum gjörningum (Þórólfur 

Matthíasson, munnleg heimild, 29. apríl, 2016). 

 

Aflandsfélög á Íslandi 
 

Inn á síðu hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu kemur fram að á árunum 2000-2007 

var algengt að Íslendingar stofnuðu aflandsfélög. En við þá rástöfun er rétt að taka fram 

að ekkert ólöglegt var við það. En mörg af þessum félögum fóru síðan að fjárfesta og 

högnuðust af því. Rétt er að taka það fram að áður en CFC-löggjöfin tók gildi þá var ekki 

skylda að fólk gerði grein fyrir því þessum félögum né hvað gerðist inn í þeim. En þeim 

bar bara skylda að telja eignir sína í félögum fram, ef um úttektir væri um að ræða úr 

félögunum og ef það var umfram það fé sem var lagt í það. Einnig átti að telja eða setja það 

fram sem arð frá félaginu. Margir gerðu sér ekki grein fyrir sínu eignarhaldi í þessum 

félögum og varð því talsverður misbrestur á þessu tvennu. Auðvelt var að fá útgefið 

kreditkort sem menn notuðu í alltof mörgum tilvikum í einkaneyslu. Þetta leiddi til 

endurákvörðunar af hálfu skattyfirvalda. Þeir aðilar sem höfðu takmarkaða skattskyldu á 

Íslandi og af íslenskum hlutabréfum og ef þeir fengu söluhagnað, áttu að greiða skatt af 

þeim tekjum. Með því að nota aflandsfélag með viðskipti í gegnum útibú bankanna í 

Lúxemborg var erfitt fyrir skattstofnun að greina sem slíkt, nema ef það var um 

umtalsverðar fjárhæðir um að ræða, sem töldust sem tilkynningar skylda til Kauphallar 

(fjármála- og efnahagsráðuneytisins, 2016). 
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Mossack Fonseca og tengsl við Íslands 
 

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram að flest aflandsfélög í eigu íslendinga hafi 

verið stofnuð fyrir fall bankanna árið 2008. En þess má geta að sum aflandsfélög féllu 

undir  almenna tvísköttunarsamninga á milli Evrópusambandsins og Íslands og eru þar 

með viðurkennt form í viðskiptum (fjármála- og efnahagsráðuneytisins). Það hefur verið 

um nokkuð skeið að um undanskot fjármuna á erlend leynireikninga hafa verið til 

hérlendis. Fram kemur inn í skýrslunni sem var gerð fyrir fjármála- og 

efnahagsráðuneytið – og minnst var á hér að ofan -  að á fyrsta áratug þessara aldar varð 

mikil stökkbreyting á flæði fjár til aflandssvæða. Frá 1990 og fram að hruni hafði fjöldi 

aflandsfélaga í eigu Íslendinga fertugfaldast og eignir í stýringu íslensku bankanna í 

Lúxemborg 46 földuðust. Þannig að það má áætla að um 56% af úrvalsvístölu 

Kauphallarinnar hafi verið í eigu aflandsfélaga í árslok 2007 eða um 1.5 ma.kr. Flest 

þessara félaga voru í eigu Íslendinga og sama á við um þau félög sem voru óskráð í 

aflandseignarhaldi. Það má ætla að allt að 70% eignasafns eignarstýringar íslensku 

bankanna sem voru í Lúxemborg hafi verið bundin við íslensk hlutabréf. Þetta samræmist 

þróuninni sem var á þessum tíma í miklli innlendri eignaverðsþenslu, útlánavexti og 

róttækri fjármálavæðingu íslensks samfélags á tímabilinu (fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins). Til ársloka 2007 sjöfaldaðist markaðsverð hlutabréfa og útlán 

bankanna  tífölduðust á sama tíma. Það má álykta að eignarhald gegnum aflandsfélög í 

Kauphöllinni sé að hluta til erlend eignaaukning Íslendinga og hafi ekki komið til vegna 

flutnings nýs fjár úr landi heldur vegna eignaverðsþenslunnar sem var heima fyrir þegar 

leið á áratuginn. Mikið af þessu fé tapaðist í bankahruninu og þá ekki síst vegna verðfalls 

á íslenskum hutabréfamarkaði (fjármála- og efnahagsráðuneytisins). 

 Í skýrslunni sem fjármála- og efnahagsráðuneytisins gerði um Panamaskjölin - sem 

opinberuð voru í Kastljósþætti RUV -  gefa til kynna að umfang aflandsvæðingar íslensks 

efnahagslíf hafi verið einstakt á þessum tíma og það á heimsvísu. Það sem kom þessu af 

stað var íslenska fjármálaundrið og drifkrafturinn skattahagræðing og virk 

markaðsetning hjá íslenskum bankaútibúum í Lúxemborg.  Íslensk skattalög virðast hafa 

gefið meira svigrúm til flutnings eigna úr lögsögunni, með löglegum hætti, og eftirfylgni 

og gagnaskráning á þessu sviði hélt ekki í við hraðann á vexti fjármagnsflutninga 

(fjármála- og efnahagsráðuneytisins). Helsti tengiliðurinn var lögmannastofa og 
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fyrirtækjaþjónustan Mossack Fonseca & Co sem var stofnuð árið 1977. Eigendur 

fyrirtækisins eru Jürgen Mossack og Ramón Fonseca. (Mossack Fonseca, 2017). Fyrir 

opinberun Panama skjalanna var þetta fyrirtæki að mestu óþekkt. Fyrirtækið situr í hjarta 

heimsins á eyju, og starfar fyrir um ca. 300.000 fyrirtæki. Meira en helmingur 

fyritækjanna eru skráð á Bresku Jómfrúareyjum sem tilheyra Bretlandi. Fyrirtækið - 

Mossack Fonseca & Co – hlaut heimsathygli eftir að fjölmiðlar láku upplýsingum um 

marga viðskiptavini þess í apríl 2016. Sú afhjúpun var í samvinnu við International 

Consortium of Investigative. Þá var svokölluðum Panamaskjölum frá tímabilinu  1970 til 

2015 lekið til fjölmiðla (Graham, David A.  2016).  Þann 12. febrúar 2016 kom fram í 

fréttum að tveir eigendur lögfræðistofunnar Mossack Fonseca,  Ramon Fonseca Mora and 

Jurgen Mossack, höfðu verið handteknir í tengslum við ásakanir um spillingu og mútur 

auk þess að hafa verið sakaðir um peningaþvætti. Mossack Fonseca hefur nú verið kallað 

“glæpasamtök”.  Íslendingar áttu  heimsmet í viðskiptum við lögmannastofuna og er það 

miðað við hina frægu höfðatölu og voru Íslendingar samtals 600 og voru þetta um 800 

aflandsfélögum í gegnum Mossack Fonseca. Helsti milliliðurinn fyrir íslenska viðskiptivini 

M/F var Landsbanki Íslands en þau fóru aðallega í gegnum útibú bankans í Lúxemborg 

(Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2017). Landsbankinn – í gegnum útibú sitt í Luxemborg - var í 

níunda sæti yfir þá banka sem voru stærstu viðskiptavinir Mossack Fonseca. 

 

Panama hneyksli á Íslandi 
 

RÚV sýndi sérstakan Kastljósþátt vorið 2016. Þátturinn var unnin í samstarfi við 

Reykjavik Media, Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna og þýska blaðið Süddeutsche 

Zeitung.  þar sem fram komu tengsl íslenskra stjórnmála við aflandsfélög í skattaskjólum 

auk tengsla þeirra við lögfræðistofuna Mossack Fonsecka. Í skjölum frá Mossfon  sem lekið 

var frá fjölmiðlun kemur í ljós að útibú Landsbankans í Lúxemborg var helsti milliliðurinn 

í þessari fléttu. Einn af starfsmönnum bankans gerði hlutabréf Wintris Inc. með skrifstofu 

í Mossfon Lúxemborg og var með fullt umboð frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni og 

eigikonu hans Önnu Sigulaug Pálsdóttir. Í tölvupósti sem bankastjóri skrifaði að Wintris 

var þá gefin út tvo hluti. Einn fyrir Anna Sigurlaug Pálsdóttir og annar fyrir Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson. Í mars 2008, Wintris Inc. opnað reikning á Credit Suisse í London. 

Eins og gögn sýna, voru málefni félagsins byggt á fjórum skattaskjólum, frá fyrirtæki í 

British Virgin Islands, lögmannsstofu í Panama, milliliður í Luxemburg, og reikning hjá 

svissneska bankanum. Þetta eru lykilatriði í ljós í Panama skjöl (Reykjavík Media, 2016). 
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  Í mars 2010 birti Wikileaks lista yfir  trúnaðarmál sem saman stóðu af næstum 30.000 

kröfum sem gerðar eru á hendur Kaupþings-banka eftir að bankinn varð gjaldþrota. Að 

hluta til var listinn gerður opinber til að fletta ofan af gráðugum fjárfestum. Einn kröfuhafa 

á listanum: Wintris Inc var einnig skráður sem kröfuhafi Landsbankans sem birtist árið 

2009.  Samkvæmt upplýsingum var Wintris með tilkall í skuldabréf Glitnis, sem varð þriðji 

gjaldþrota bankinn. Sem var með heildar Núvirði þessara bréfa sem nam um 3,6 

milljónum evra (Reykjavik media, 2016). Sigmundur Davíð Gunnlaugsson staðfesti að 

hann átti skuldabréf í  Wintris. Hann og félagi hans höfðu persónulega fjárhagslega 

hagsmuni að gæta í öllum þremur bönkunum. Þó að þetta hafi verið óverulegt árið 2007. 

Sigmundur fór í stjórnmál skömmu eftir og árið 2009 var hann kosinn formaður 

Framsóknarflokksins og kjörinn á Alþingi í apríl sama ár. Á þeim tíma samþykkti Alþingi 

reglugerð um upplýsingaskyldu þingmanna, m.a. varðandi hlutabréfaeign, og samkvæmt 

henni bar þingmönnum skylda til að upplýsa og gera opinber gögn um hlutabréfaeign ef 

sá eignarhlutur væri 25 prósent eða meira. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tilkynnti 

aldrei um eign sína í Wintris Inc en eignahlutur hans virðst hafa verið um 50 prósent  á 

þeim tíma. Sigmundur hafnað öllum ranglæti í svari sínu til fjölmiðla í svörum sínum við 

fyrirspurnum um málavexti. Hann hélt því fram að fyrirtækið væri í raun ekki háð 

reglugerðinni (Reykjavík Media, 2016). 

Þann 31 desember 2009, seldi Sigmundur Davíð konunni sinni hlutabréfin sín á aðeins 

1. dal sem var marga milljóna króna virði. Þetta mál var mjög óþægilegt fyrir ríkisstjórnina 

og var mikið högg fyrir Sigmund Davíð og áfall fyrir hans  samstarfsmenn (Reykjavík 

Media, 2016). Sigmundur tiheyrði grasrótarhreyfingu sem kom  „In Defence of Iceland" 

hópnum á koppinn en hér var á ferðinni pólitísk hreyfing sem fæddist eftir hrun þriggja 

íslensku bankanna. Eitt af slagorðum hennar var „Íslendingar eru ekki hryðjuverkamenn" 

sem var svar við umdeildum viðbrögð um breskra stjórnvalda gagnvart  Íslandi eftir 

bankakreppu. Eftir gjaldþrot Landsbankans var hann þjóðnýttur haustið 2008. Bretar 

kröfðust þess að Íslendingar tryggðu sparifé breskra ríkisborgara. Þegar Seðlabanki 

Íslands neitaði reyndi breska ríkisstjórnin að fá peningana til baka með því að frysta 

íslenskar eigur í Bretlandi og beitti fyrir sig hryðjuverkalögum. Og var Ísland allt í einu 

komið í sama flokk og Al-Kaída. Árið 2009 tók ný ríkisstjórn við á Íslandi – ríkistjórn 

Samfylkingar og Vinstri grænna – og  reyndi sú stjórn að ná fram málamiðlun um að veita 

ábyrgðir fyrir sparisjóðs reikningum í eigu Breta. Það voru reiðir InDefence, og 

stuðningsmenn hreyfingarinnar sem tókst að hafna áætlunum stjórnvalda í þremur 
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þjóðaratkvæðagreiðslum í röð á málinu. Á þeim tíma var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 

einn sterkasti fulltrúa hagsmuna íslensku fólksins (reykjavík Media, 2016). Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson hafði ekki minnst við aðra meðlimi í InDefence að fjölskylda hans 

hafði vörslu á skuldabréfum sem var virði milljónir á þremur gjaldþrota bankanna. 

Forsætisráðherra segir að InDefence stefnan, sem hann hjálpaði berjast fyrir á þeim tíma, 

hafði jafnvel minnkað verðmæti Wintris eigna þeirra hjóna. Á síðasta ári, ríkisstjórnar 

Sigmundar var samþykkt að umdeildur samningur. Þangað til, höfðu kröfuhafar dregið fé 

sitt úr landi og voru innheimt 39 prósent „stöðugleika skatti". Sigmundur samþykkti að 

skipta þessu með „stöðugleika framlag" frá hinum eignum alþjóðlega bankanna. 

Samkvæmt sérfræðingum, mun þetta skref hafa dregið úr fjármagni til ríksins, um meira 

en tveggja milljarða evra. Þess í stað, fóru þessir tveir milljarðar til kröfuhafa, meðal þeirra 

Wintris Inc, fyrirtækið sem er nú í eigu konu Sigmundar. Að einhverju leyti, var Sigmundur 

við báðum meigin á samningaborðinu - skýr hagsmunaárekstur (Reykjavík media, 2016). 

Ólafur Elíasson, einn af talsmönnum InDefence hópsins, vildi að forsætisráðherra myndi 

segja af sér. Þar sem hann var kominn á þing á þessum tíma (Halla Ólafsdóttir og 

Guðmundur Pálsson, 2016). 

Í mars 2016 höfðu tveir blaðamenn samband við Sigmund, einn íslenskur og sænskir 

blaðamenn sem unnið var í samvinnu með Süddeutsche Zeitung. Nokkrum dögum síðar, 

sendi eiginkona hans yfirlýsingu á Facebook til að segja að hún væri eini eigandi Wintris, 

og að hún hefði borgað skatta fyrir félagið frá upphafi. Hún héldi einnig að bankinn hefði 

ranglega nefnt Sigmund sem hluthafa. Þó að þau hafi skipulagt brúðkaup 2010 og í lok 

2009, höfðu þau leiðrétt þessa villu. Til að fá útskýringu á þessu máli höfðu Süddeutsche 

Zeitung samband við starfsmann Landsbankans, sem hafði sent bæði nöfn þeirra í 

Mossack Fonseca árið 2007. Hann sagði að það væri „mjög ólíklegt" að bankinn hafði óvart 

slegið inn rangt nafn á eiganda félagsins og Umboð handhafa (Reykjavik Media, 2016). 

Sigmundur Davíð brást við beiðni um athugasemd með því að útskýra að hann hafði þegar 

sameiginlegan reikning með konu sinni á þeim tíma, og þetta var ástæðan að hlutabréf 

höfðu verið gefin út til þeirra beggja. Hins vegar, í samræmi við Sigmund, það var ljóst að 

félagið átti konan hans. Kona Sigmundar hafi greitt skatta af eignum hjónanna, hélt hann 

því fram Wintris gæti ekki talist vera "staðsett í skatta skjóli" (Reykjavík Media, 2016). 

 



19 

 

 
Aðrir ráðherrar 
 

Bjarni Benediktsson sem var þá fjármálaráðherra en forsætisráðherra í dag minntist 

heldur ekki á að Süddeutsche Zeitung hafði einnig sent honum fyrirspurn um hans eigin 

fyrirtæki sem tengdist skattaskjóli. Hann  staðfesti síðar að hann hélt 33 prósent hlut í 

Falson & Co. sem var stofnað árið 2005 í Seychelles. Samkvæmt þeim skjölum hafði Bjarni 

veitt Süddeutsche Zeitung svar um að fyrirtæki hefði verið stofnað 2009, í því skyni að 

kaupa fasteignir í Dubai. Bjarni var þegar þingmaður árið 2009, og var því krafist sem er í 

reglum Alþingis að birta hlut sinn. 2015 í sjónvarpsviðtali við Bjarna Benediktsson sagði 

hann: „Nei, ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum eða neitt slíkt,“ (Ritstjórn, 

2016). Sé þess óskað, Bjarni Benediktsson hélt því fram að hann „var ekki kunnugt" um 

að félagið hans var skráð í Seychelles, en að félagið hafi verið skráð með tilliti til 

skattlagningar (Ritstjórn, 2016). Panama skjölin sýndu einnig að fyrrverandi 

innanríkisráðherra Íslands, Ólöf Nordal og eiginmaður hennar hafði umboð fyrir Dooley 

Securities S.A. Og er fyrirtæki þeirra staðsett í Panama. Hún útskýrði að fyrirtækið var 

stofnað af eiginmanni sínum en var aldrei notað, og þess vegna hafði hún aldrei birt tilvist 

þess félags (Ritstjórn, 2016). 

Í aðsendri grein, Hvers vegna vakti Panamalekinn svo sterk viðbrögð? Í Fréttatímanum 

skrifaði Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, og Henry Alexander Henrysson, 

aðjunkt í heimspeki, að siðferðislega eiga þeir sem sitja á þingi að gæta almannahagsmuna 

eða þeir sem koma fram fyrir hönd þjóðarinnar hafi mikilvægar hlutverkabundnar 

skyldur. Það virðist vera að sé auðvelt að setja upp ákveðnar skyldur á aðrar starfsstéttir, 

t.d þau sem sinna sjúklingum, börnum eða öðrum viðkvæmum hópum. En það virðist oft 

gleyma að öll hlutverk hafa ákveðnar skyldur, í ljósi þeirra réttinda og valda sem tengjast 

hlutverkinu. Þeir kjörnir fulltrúar verða að gangast við ákveðnar skyldur, þegar þau taka 

við sínu hlutverki. Og bera annars konar ábyrgð en almenningur. Enda eru völd þeirra og 

áhrif annars eðlis. Það gengur ekki upp að nota þau rök um að eitthvað tíðkist svo víða í 

samfélaginu hvort sem er, eða það sé ósanngjarnt að gera meiri kröfur til kjörna fulltrúa 

en til almennings. Þau sem eru fulltrúar almennings ber að gæta almannahagsmuni og 

sýna gott fordæmi ( Vilhjálmur Árnason og Henry Alexander Henrysson, 2016). 
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Tekjutap hins opinbera 
 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið lét gera skýrslu um eignir Íslendinga á aflandsvæðum 

og þar fram kom í skattframtölum á árunum 2000-2007 að margir íslendingar höfðu 

fjárfest í hreinum aflandsfélögum. Án þess að það hafi verið aðhafst eitthvað frekar þá kom 

í ljós að þessar fjárfestingar voru allt frá nokkrum tugum þúsunda og allt upp í hundruð 

milljóna að nafnvirði. Það kemur ekki almennt fram í þessum skattframtölum að þessir 

fjármunir hafi verið færðir sem nemur kaupverði til aflandssvæða. Líkur eru á því að slík 

félög hafa verið að nýta sér frekari fjárfestingar með lánveitingum frá þeirra bankastofnun 

sem viðkomandi félag var í viðskiptum við. Það liggur ekki alltaf fyrir heimilisfesti 

fyrirtækjanna og það má reikna með því að þessar fjárhæðir séu jafnvél hærri en skýrslan 

gefur til kynna. Skattrannsóknarstjóri keypti gögn og var fjöldi óuppgefinna félaga þar í 

eigu Íslendinga. Í ljós kom að skattayfirvöld höfðu aðeins verið upplýst um þriðjung þeirra 

félaga. Það sýnir að nafnverð í erlendri mynt en ekki í kaupverð eða markaðsverð. Erfitt 

er  að draga ályktanir af raunverulegu verðmæti aflandsfélaga. Þá má álykta með nokkuri 

vissu að hlutafjáreign í aflandsfélögum er öruggulega meiri það sem kemur fram í 

skýrslunni. Uppgefið nafnverð fer vaxandi fram til ársins 2007 og nær 6 miljarða, en 

lækkar hratt eftir það. Árið 2014 er lauslega áætlað 1,5 miljarða. Í skattframtölum 

Íslendinga standa innan við 200 félög á aflands eða lágs-kattasvæðum en í gögnum frá 

skattransóknarstjóra er að finna 585 slík félög. Árið 2007 var hlutabréfaeign Íslendinga 

að nafnvirði 25 miljarða en minnkar í 10 miljarða árið 2014 (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2016). 

Niðurstaða skýrslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2016 sýnir að það leikur ekki 

vafi á því með skráningu eigna á aflands- og lágskattasvæðum er verið að forðast 

lögbundnar álögur og skattgreiðslur sem er auðvita skaðlegt almanna hagsmunum. Það 

hefur í för með sér margvíslegan óbeinan skaða sem er í raun útilokar að meta að fullu. 

Árin 2006-2009 voru fjármagnstekjur einstaklinga verulega háar í samanburði við árin 

2009-2014. En tekið skal fram að þá var auðlegðarskattur við lýði hér á landi. Á bilinu 

2006 -2014 hefði ríkissjóður haft út úr þessu, að því gefnu að allt hafi verið talið fram til 

skatts, samtals 56 mö.kr. yfir þetta níu ára tímabil. Það sýnir hversu mikið tjón ríkissjóður 

hlaut af því Íslendingar áttu aflandsfélög og komu sér þar með undan skattgreiðslum. Þó 

að þetta veiti ákveðnar vísbendingar um tap hins opinbera er einnig nauðsynlegt að 
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hnorfa á  þetta sem tap á skatttekjum hins opinbera til frambúðar. En það er um þrjár 

ólíkar gerðir mats sem um ræðir. Og því ekki hægt að gefa eina tölu sem líklegustu 

niðurstöðuna. Þrátt fyrir að það verði annas slagið gagnalekar sem gefa góða vísbendingu 

um fjölda einstakra tilvika. Er það þannig samt að það er hvergi til nein heildarskrá sem 

heldur utan um alla sem eiga aflandseignir. Svo að það mun ekki fást endanlegt svar á því 

hversu mikla tap ríkisbúskapurinn hefur og því ekki hægt að sannreyna þetta með 

óyggjandi hætti (fjármála- og efnahagsráðuneytisins, 2016). 

Skýrsla starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi hins vegar má til samanburðar nefna 

að tekjutap hins opinbera árið 2006 var 6-8% eða 18-24 miljarða vegna svartrar 

atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur, með bókhalds- og framtalssvikum 1,5-

2% eða um 4,5-6 miljarða og skattsvik gegnum erlend samskipti 8,5-11,5% eða um 3-4,5 

miljarða. En taka skal fram að þessar tölur eru byggðar á mjög grófum áætlunum og 

ályktunum. Það er erfitt að bera þessar niðustöður saman, þar sem þessar skýrslur eru 

ekki gerðar á sama tímabili, en sýna samt gróflega tekutap hins opinbera (Löggjafarþing, 

2004). 

 

Viðhorf til skattsvika 
 

Í skýrslu starfshóps um umfang skattsvika á Íslandi sem lögð var fyrir Alþingi af 

fjármálaráðherra á 131. löggjafarþingi 2004–2005 kom fram að viðhorf almennings 

virðist ekki alltaf vera það sama þegar kemur að skattagreiðslum. Skýrslan sýndi að 

viðhorf almennings séu einkum að tvennum toga. Í fyrsta lagi er það vilji til að stinga 

undan skatti og í öðru lagi er mikill vilji að refsa fyrir skattsvik. Í skoðanakönnun kom 

fram að að það var mikill fjöldi sem hafa gerst þátttakandi í skattaundanskotum eða taldi 

sig þekkja einhvern sem hefur stungið undan skatti. Vilji til skattasvika fer eftir því hversu 

líklegt að upp komist um svikin en margt bendir til að skattaeftirlit fari minnkandi 

(Löggjafarþing, 2004).  

Skýrslan sýndi umfang skattsvika virðist hins vegar fara töluvert eftir atvinnugreinum. 

Hægt er að greina á milli þrenns konar afbrigða skattsvika. Í fyrsta lagi eru það vantaldar 

tekjur fyrirtækja eða einstaklinga og flokkast slíkt undir svarta atvinnustarfsemi. Í öðru 

lagi er um  rangfærslur í bókhaldi og einkaneysla er færð sem kostnaður og kostnaðurinn 

þar með oftalinn með einum eða öðrum hætti.  Í þessum flokki er einnig svokallað 

innskattsvik í virðisaukaskatti. En sú tegund skattsvika er erfitt að mæla með hefðbundum 
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aðferðum. Inn í þessu eru fleiri dæmi um skattsvik. Í þriðja lagi eru það skattsvik vegna 

tekna eða eigna erlendis sem eru þá ekki taldar fram til skatts  eða þá það er notast er við 

erlenda aðila til að breyta niðurstöðum skattskila. Það er yfirleitt talið vera vægari brot á 

undanskotum á launatekjum einstaklinga utan atvinnurekstrar og sæta slík brot sjaldnast 

refsimeðferð nema um sé um að ræða undanskot tengt atvinnurekstri sem er þá í eigu eða 

í umsjón brotamanns. Flokkast slík brot sem duldar launatekjur í formi einkaneyslu. Og 

er þá einkaneysla færð inn í rekstur sem hluti af launum í formi bónusa eða kaupréttar. 

Og þetta er ekki gefið upp og hluthöfum eru veitt vaxtalán, sem er svo ekki gerð upp og 

fleira (Löggjafarþing, 2004). 
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Viðtöl 
 

Í ljósi umræðu um aflandsfélög, heyrðust litlar raddir um að eiga aflandsfélag væri ekki 

löglegt né siðlaust. Á kommenta kerfinu á netsíðum, reyndu sumir að styðja við bak 

Sigmund Davíð. Einn skrifaði komment við frétt á netsíðunni vísir: 

“Verð að segja að mér fannst þetta alveg óskaplega fyndið þegar forsætisráðherra stóð 

upp og labbaði út. Og til hvers að tala við alla þessa fréttamenn sem höfðu platað hann í 

gildru. Þá rifjaðist upp fyrir mér þegar Björn Pálsson alþingismaður Framsóknarflokks 

stóð upp og sleit af sér alla hljóðnema og víra í umræðuþætti um böðunarmál sauðfjár 

hans, sem honum fannst óþarfi. Það var mjög fyndið og óvanalegt að hafa kjark til þess. 

Munurinn á Birni og Sigmundi var sá að Björn var glaður og frjáls í bragði við sínar 

aðstæður, en Sigmundur var krumpaður og reiður enda von að vera stillt svona lævíslega 

upp. Málið stendur þannig uppi fyrir mér að Sigmundur hefur gert góða grein fyrir sínum 

málum og ekki er hægt að sjá að hann hafi gert neitt ólöglegt og greitt skatta og skildur að 

eigin sögn af þessum fjármunum”. 

Það var ekki bara á kommenta kerfinu sem ég hafði heyrt þetta. Einnig sumt fólk í 

kringum mig sem tengist viðskiptalífinu. Þetta vakti áhuga minn. Út frá því ákvað ég að 

taka viðtal við tvö einstaklinga og sjá hvort að það ætti eitthvað rök að styðjast. Í fyrstu 

hafði ég þrjá viðmælendur, en svo hætti einn við vegna ótta. Ég hafði aðgengi á einum 

þeirra, sem kynnti mér fyrir hinum tveim. Ég mátti ekki taka upp viðtalið. En ég mátti skrá 

niður viðtalið. Þetta reyndist viðkvæmara mál en ég gerði mér grein fyrir. Þeir vildu ekki 

koma undir nafni, svo að þeir verða kallaðir Jonni og Ari. 

 

Þann 12. september. 2016 tók ég viðtal við stjórnarformann, sem ég kalla Jonni. Ég hitti 

hann á skrifstofu hans. 

 

Hvað finnst þér um aflandsfélög ? 

Mér finnst það það vera í góðu lagi að eiga aflandsfélag. Þetta hefur alltaf verið til, og 

mun í sjálfu sér alltaf vera til. 

 

Afhverju telur þú að fólk kjósi að eiga aflandsfélag ? er ekki að vera fela eitthvað, t.d er ekki 

verið reyna að stinga undan skatti? 

Nei, ekki í öllum tilfellum. En þeir sem fara t.d í gjaldþrot og svo peninga í skattakjóli. 

Það eru þeir sem hafa oftast að fela. En ég gagnrýni þá ekki, það er í raun skattaryfirvöld 
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sem eiga að sækja peninga þangað. Skattalögin eru góð, en það er lítil eftirfylgni, sem gerir 

menn auðvelt að færa peninga í skattaskjól, áður en gjaldþrotaskipta verða. 

 

En hvað má þá sem eiga aflandsfélag, til að stinga undan skatti ? 

Það eru allir að stinga undan skatt, það eru margir að vinna svarta vinnu, og afhverju 

er þá skattaskjól eitthvað öðruvísi. Þeir sem gangrýna skattaskjól eru bara öfundsjúkir út 

þá sem eiga peninga. Það er oft erfitt að koma öðru sjónarhóli á þetta mál. 

 

Hvað meinar þú, að sé erfitt að koma öðru sjónarhóli ? 

Það er alltaf skotið manneskjuna strax niður, leið og það er reynt að sýna fram á að, það 

að eiga aflandsfélag sé ekki ólöglegt. Það er alltaf farið strax í að tala um hversu mikla 

peninga maður á, og greyið að þurfa að borga x mikið skatt. Eins og ég sagði áðan, þá snýst 

þetta frekar um öfundsýki en að það sé rangt að eiga aflandsfélag. Hlutirnir eru ekki bara 

á svörtu og hvítu. Þetta er flókið. 

 

Hvað finnst þér um gagnrýnina á Sigmund Davíð ? 

Sigmund Davíð Gunnlaugsson, er siðblindur einstaklingur. Það er hræsni að hann eigi 

aflandsfélag. Hann talar með íslensku krónunni, sem er hand ónýtur gjaldmiðill og geymir 

svo ekki sjálfur alla sína peninga á Íslandi. Umfjöllunin um hann á rétt á sér. En 

panamaskjölin er ég ekki að gagnrýna. Það er flókið að eiga peninga á Íslandi. 

 

Hvað meinar þú að það sé flókið að eiga peninga á Íslandi ? 

Það er ýmislegt sem stangast á við lögin á Íslandi. t.d þegar það kemur af launum, 

reglum. Í stjórn ríkistjórnar Jóhönnu Sigurðardóttir, þá setti hún þak yfir hæstu laun, og 

það mætti enginn vera með hærri laun en hún. Það var sett lög á ýmislegt og enginn lög 

tekin í burtu í staðinn, þess vegna er ýmislegt að hérna á Íslandi. En lagaumhverfið er gott, 

en ekki fullkomið á Íslandi, en það er lítið eftirfylgni. Þetta býður upp á að fólk færir 

peningana sína í aflandsfélag. 

 

En er ekkert siðferði í viðskipta-heiminum ? 

Viðskiptasiðferði, passar ekki saman. Svo að svarið er nei, það er ekkert sem heitir 

siðferði í viðskiptaheiminum. Þetta snýst allt um að búa til peninga. En það er ákveðin 

lagarammi sem fólk fylgir eftir. Ef einhver brýtur af sér í viðskiptaheiminum,,  fær sá aðili 
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á sig stimplun. Og það mun enginn vilja ráða hann í vinnu. Þannig að það vilja allir vinna 

vinnuna sína vel. Það vill enginn vera stimplaður. 

 

En nú virðist almenningur ekki bara gagnrýna Sigmund, heldur bara þá sem eiga 

aflandsfélag, og það sést vel á kommenta kerfinu í fréttamiðlum. Hvað segir þú um það ? 

Öfundsýki í kommenta kerfinu eiga ekki alltaf rétt á sér, sumir sem eiga fyrirtæki áttu 

ekkert fyrst, og sumir hafa unnið og unnið, og lagt mikla peninga í fyrirtækin sín. Og það 

virðist að fólk tali illa um fólk sem eigi peninga og eins um þá sem ganga illa í lífinu.  Eða 

gera rangt á einhverjum tímapunkti í lífinu sínu. Þeir sem eiga peninga eru helstu 

skotmörkin. Fólk ætti að líta aðeins á líf sitt, og skoða hvort að það sé allt fullkomið þar. 

Og það þarf enginn að segja mér að fólk misstígur sig ekki í lífinu. 

 

En hvað finnst þér um að panamaskjölin voru lekinn til almennings ? 

Þetta er klárt brot á einkalífs fólk, það er eins og það hafi verið brotist inn á heimili 

fólks. 

 

Hvert ertu að fara með þetta ?  

Eins og bankamennirnir ? 

 

Bankamennirnir ertu að tala um þá sem sitja inni fyrir brot sín ? 

Ja, Þeir eru búnir að gjalda fyrir sitt. Sumir af þeim, hafa misst allt. Aðrir hafa fengið á 

sig stimplun, og það verður erfitt fyrir þá að ná stimplun af sér. Það að þeir sitji inni, er 

svolítið mikið. Fólk hræðist stimplun, þess vegna reyna flestir að vera eins heiðarlegt og 

þeir geta í viðskiptaheiminum. 

 

Átt þú sjálfur aflandsfélag? 

Nei, ég er ekki skráður með búsetu á Íslandi. 

 

En ef þú værir með búsetu á Íslandi, myndir þá á eiga aflandsfélag ? 

Kannski, ég veit það ekki alveg. 

 

Ég talaði við annan mann sem á fyrirtæki á Akureyri, þann 21. desember 2016. Ég kalla 

hann Ara og ég hitti hann á skrifstofu hans. 
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Hvað finnst þér um aflandsfélög ? 

Það er allt í lagi að eiga aflandsfélög. 

 

Átt þú aflandsélag ? 

Nei, en væri ekki á móti því. 

 

Finnst þér ekkert ólöglegt við það að eiga aflandsfélag ? 

Nei, það er ekki ólöglegt. Þar af leiðandi ekki hægt að gagnrýna þetta. 

 

En stangast þetta ekki á við siðferði ? 

Siðferði! Nei. Þetta stangast ekki við siðferði, þar sem þetta er ekki ólöglegt. Er það ? 

 

Hvað finnst þér um umfjöllunina um Sigmund Davíð ? 

Það væri reyndar annað mál, þegar um er að ræða ráðherra, þingmenn og 

bæjarfulltrúa. Þá verða þau að halda sínum peningum á Íslandi. 

 

Afhverju þurfa þau að halda sínum peningum á Íslandi en ekki aðrir ? 

Þau sem gegna svona mikilli ábyrgða stöðu eiga að vera samkvæmir sjálfum sér. Það 

að tala gegn öðrum gjaldmiðli en geyma svo sína peninga annars staðar, það gerir þau ekki 

trúverðug. Ég vil fá annan gjaldmiðil. Íslenska krónan er ónýtur gjaldmiðill og er ekki 

góður fyrir viðskiptaheiminn. 

 

En hvað finnst þér um fjölmiðlaumfjöllunina og mótmælin ? 

Almenningur kemur ekki við, hvar fólk geymir peninga sína. Fjölmiðlaumfjöllun er of 

mikil og gert of mikið úr þessu. Það er ekkert nýtt að eiga aflandsfélag, það hefur alltaf 

verið til. Þetta snýst ekkert annað um afbrýðisemi. Það eru margir að stinga undan skatti 

og ekki er því lekið til almennings. Svo hvað er þetta ekki annað en afbrýðisemi. Mér líkar 

ekki þessi umræða um aflandsfélag. 

 

Afhverju líkar þér ekki umræðuna, á hún ekki rétt á sér ? 

Þetta er ekkert annað en árás á einklíf fólks. Og fólk á að geta kosið hvar það geymir 

peningana sína. Það kemur engu það við, hvar fólk kýs að geyma þá. Ekki er ég að skipta 

mér af hvaða banka fólk kýs að eiga í viðskiptum við. 
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Fjölmiðlaumfjöllun 
 

Árið 2014-2015 varð einn stærsti fjölmiðlaleki sem hefur verið í heiminum. Í Kastljós 

þættinum var fjallað fyrst um Panamaskjölin 3, apríl 2016 Um aflandsfélagið Wintris, sem 

var skráð á Önnu S. Pálsdóttur og Sigmund Davíð Gunnlaugsson þáverandi 

forsætisráðherra. Fjallað var einnig um Falson sem tengist Bjarna Benediktssyni þá 

þáverandi fjármálaráðherra en núverandi forsetisráðherra og Ólöfu Nordal sem var þá 

innanríkisráðherra sem var þá skráð prókúruhafi skúffufyrirtækis á Tortóla. Út frá 

þættinum, varð mikil fjölmiðlaumfjöllun. Og flest erlend og íslensk blöð fjölluðu um 

Panama-skjölin. Eftir kastljós þáttinn, fór alltaf að koma meira og meira um hverjir voru í 

panama-skjölum (Freyr Gígja Gunnarsson, 2016). Umfjöllunin var gríðarleg og bættust 

alltaf fleiri íslendingar við sem áttu aflandsfélög einhvers staðar. Haft var sambönd við 

marga og komu flestir með einhverja afsakanir t.d að félagið væri ekki til í dag, eða það 

hafi aldrei verið neitt félag. Mikið hefur verið í umræðunni um siðferði og hvort að það sé 

verið að brjóta lög með að eiga aflandsfélag Stjórnarandstaðan krafðist afsagnar 

forsætisráðherrans og vildu nýjar kosningar. Og ein stærstu mótmælin á Íslandi frá hruni 

brutust út og kröfðust afsagnar hans (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016). Sigmundur sagði af 

sér sem forsætisráðherra en var ennþá formaður framsóknarflokksins (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2016). 

Mikil viðbrögð urðu þegar Panamaskjölin láku út, sérstaklega þegar fræga viðtalið var 

við þáverandi forsætisráðherra Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Almenningur krafðist að 

hann myndi segja upp sem forsætisráðherra. Almenningur á kommenta-kerfinu varð 

gríðarleg, og fólk var almennt mjög ókurteist gagnvart þeim sem voru í Panama-skjölum. 

Nokkur ummæli hljóðuðu svona á kommenta kerfinu hjá DV „Allt eru þetta skíthælar“ Og 

„Ekkert óeðlilegt og enginn átti pening magnað“ einnig var skrifað „Ekkert af þessum 

sakleysingjum virðist hafa áttað sig á hvers vegna maður stofnar pappírs/skúffufyrirtæki, 

-- þótt allir hafi þeir átt eitt eða fleiri!“ og svo skrifar annar „Enda allt helvítis 

Landsbankanum í Lúx að kenna“. Eins og má sjá á þessum kommentum var fólk reitt. Þetta 

leiddi til þess að ein stærstu mótmælin urðu á Íslandi 4. apríl 2016. Mótmælin vöktu heims 

athygli og þetta leiddi til að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sagði af sér sem 

forsætisráðherran. Þrátt fyrir að margir voru reiðir út af panama-skjölum, þá heyrðust 

lágar raddir um það það væru ekki allir sammála um að það væri rangt að eiga 

panamaskjöl. Þeir sem voru ekki móti panamaskjölum, létu lítið fyrir sér fara, enda urðu 

þau oftast fyrir árásum hinna. 
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Hverju var verið að mótmæla 
 

Jón Gunnar Bernburg félagsfræðingur skrifaði grein í Kjarnanum “Panamamótmælin: 

Þátttaka almennings og markmið mótmælenda” Hann skrifaði að á Sunnudagskvöldið 3. 

Apríl, 2016 eftir umfjöllun Kastljóss um eignarhaldsfélagi Wintris, var boðað til mótmæla 

á facebook, undir yfirskriftinni “kosningar strax”. Sem var haldinn daginn eftir. Stærð 

mótmælanna var svo mikil að erlent fjölmiðlafólk flykktist til landsins til þess að fylgjast 

með. Lærdómur þjóðarinnar úr Búsáhaldarbyltingunni hafði sýnt að fjöldamótmæli gæti 

fellt ríkisstjórnina. Mánudagurinn 4. apríl urðu stærstu mótmæli sem hefðu átt sért stað 

hérlendis. Þetta skapaði titring í stjórnarsamstarfinu. Daginn eftir mótmælin, fylgdist 

þjóðin með beinni útsendingu um hvort að þáverandi forsætisráðherra myndi segja af sér 

starfinu. Tölur um fjölda mótmæla liggja ekki alveg fyrir né hvað það var í raun það sem 

dróg þau til að mótmæla (Jón Gunnar Bernburg, 2016). 

Það virtist vera að talning þeirra sem skipulögðu mótmælin hafi verið nærri lagi, ekki 

færri en 26 þúsund manns virðast hafa tekið þátt í mótmælunum sem fóru fram 4. apríl. 

Laugardagsmótmælin 9. apríl virðast vera nærri talningu skipuleggjanda mótmælanna. 

Athygli vekur að heildarþátttakan í mótmælahrinunni í apríl virðist vera svipað og var í 

Búsáhaldabyltingunni. Helstu ástæður mótmælaþátttöku virðist vera í fyrsta lagi, óánægja 

með stöðu lýðræðisins, stjórnmálin séu spillt og siðferði stjórnmálamanna sé ábótavant. Í 

öðru lagi voru margir sem vildu flýta kosningunni. Svo voru ýmsar aðrar ástæður nefndar 

t.d voru sumir sem upplifðu siðferðislega vandlætingu og það hafi verið borgarleg skylda 

þeirra að mótmæla. Þessar niðurstöður eru svipaðar sem komu fram í 

búsáhaldarmótmælunum sem var helst trú á spillingu stjórnmálamanna og óánægja með 

lýðræðið. Þrátt fyrir að framganga þáverandi forsætisráðherran og samráðherra hans hafi 

oft verið nefnt, þá virðist helsta óánægja vera spilling og siðferðisbrestir stjórnmálamanna 

sem dregur fólk til að mótmæla. Fólk krafðist einnig helst  um afsögn Sigmundar Davíðs 

en einnig Bjarna Benediktssonar og Ólafar Nordal (Jón Gunnar, 2016). 
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Lokaorð 
 

Eins og kemur fram í inngangi var markmið að skoða aflandsfélög. Fyrir bankahrunið 

2008, skráðu margir viðskiptajöfrar eignir sínar í aflandsfélög með milligöngu  

viðskiptabanka hér á Íslandi eða í gegnum útibú þeirra erlendis.  Svo virðist sem að litlar 

lagalegar hömlur séu að slíkum gjörningum og  að tiltölulega auðvelt hafi verið  að færa 

háar fjárhæðir frá Íslandi  með það að markmiði að borga minni og eða jafnvel  enga skatta.  

Það eru til tvennskonar aflandsfélög. Og þau geti fallið hvort heldur sem er utan eða innan 

ramma laganna og veltur það auðvitað á því hverskonar starfsemi – ef einhverja -  er um 

að ræða og hvort það sé farið eftir tilsettum lögum um upplýsingagjöf og skattskil. Kastljós 

hóf umfjöllun sína um Panama-skjölin þann 3. apríl 2016. Umfjöllun sem varð til þess að 

ein stærstu og fjölmennustu mótmæli sem um getur á Íslandi brutust út. Ríkið hefur tapað 

miklum fjármunum, út frá svartri starfsemi og aflandsfélög. Og það virðist vera skiptar 

skoðarnir hvað varðar aflandsfélög. Og hver siðferði og lagalega hliðinn er. 

   

Flestir þeir sem eiga aflandsfélag eru þeir sem eru efnaðir og valdamiklir. Kenningin 

um „white collar crime“ eða hvítflibbaglæpi er lýsandi dæmi  um afbrot sem gerist innan 

við viðskiptaheimsins hjá þeim sem eru ríkir og valdamiklir. Að eiga aflandsfélag getur 

leitt af sér hvítflibbabrot. Þessi brot eru hættuleg fyrir samfélagið, þar sem mikið af 

peningum er geymt í skattakjóli, og mikið af peningum skila sér ekki til þjóðfélagsins. Brot 

eins og eiga aflandsfélag félst í ólögmætu samráði um að féla peninga og borga engan eða 

lítinn skatt til þjóðfélagsins. Þetta snýst um að plata aðra og hafa fé með sviksamlegum 

hætti með ýmist með beinum eða með því að koma sér undan lögbundnum 

skuldbindingum varðandi greiðslur t.d með með sleppa að borga skatt. Þetta veldur því 

að almenningur getur ekki með nokkru móti gert sér grein fyrir því að brögð séu í tafli.  

Glæpir eins og að eiga aflandsfélag geta haft mikil og víðtæk fjárhagsleg áhrif fyrir 

samfélagið, sem verður fyrir barðinu á slíku athæfi. Sama á við  um skattsvik, hvort heldur 

sem það er í formi svartrar atvinnustarfsemi eða að peningar séu faldir í skattaskjólum. 

Við þurfum að borga skatta til að samfélagið virki. Þegar einstaklingar ákveða að svíkja 

undan  skatti á sér stað ákveðið siðleysi og siðrof.  

Það hafa verið siðferðisleg álitamál um aflandsfélög. En siðferði snýst ekki eingöngu 

um hegðun fólks heldur varpar hún einnig ljósi á siðferðislegar skyldur, réttindi og 

hlutverk okkar. En í daglegu lífi geta skyldur, réttindi og hlutverk okkar stangast á. Og þá 

verða siðferðisleg álitamál sem snúast um mismunandi hagsmuni gildismat þeirra sem 
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eiga í hlut. Það að eiga aflandsfélag stangast á við siðferði samfélagsins. Okkur ber að gefa 

upp allar eignir og laun sem við höfum og borga okkar skatt til þjóðfélagsins. Þegar 

einstaklingar geyma peninga sína í skattaskjóli, þá eru þeir ekki að sinna sínum skyldum 

og það er í þeirra hlutverki að borga og gefa allt upp. Við ætlumst til að almennur borgari 

svíki ekki undan skatti, eða vinni svarta vinnu. Þess vegna eru sett lög um það svo að það 

gildi sömu reglur á alla. Þeir sem eiga aflandsfélag brjóta þessi lög alveg eins og þeir sem 

vinna svarta vinnu. Það er enginn munur á því.  

Innan viðskiptasviðs ættu leikreglur að vera skýrar og að eftirfylgni sé með því að eftir 

þeim sé farið.  Síðan er það auðvitað undir siðferði hvers og eins komið hvort að farið er 

eftir lögum og leikreglum og siðferði innan starfstétta. Lög og reglur eru ekki til þess fallin 

að gera þeim sem innan lagarammans vinna lífið leitt heldur til þess að tryggja heilbrigða 

starfshætti. Og að allur skattur ætti að vera borgaður, eins og leikreglur samfélagsins eru. 

En lög og reglur geta aldrei verið tæmandi og náð yfir alla kima hins daglega lífs stjórnenda 

og þeirra sem ákvaðanir taka. Almennar reglur eru alltaf lágmarksreglur og alltaf koma 

upp fletir sem bjóða upp á misjafnar túlkanir. Í slíkum tilfellum reynir einmitt á 

siðferðisþrek. Og það reynir á t.d stjórnendur að freistast ekki til að taka gáleysislegar 

áhættur í skjóli vafasamra túlkunar á lögum og reglum eins og það virðist vera gert með 

aflandsfélög.  

OECD og  CFC-Löggjöfin eru lög til að reyna sporna við þessu, og reynt að láta 

skattalögin ná lengra en þau gildandi lög sem hér er á landi. Lögin byggjast á siðferði og 

geta verið túlkandi, en ef lögin eru þannig, að það sé hægt að túlka þau á misjafnan hátt, 

þá reynir á siðferðisdómgreind hvers og eins. Þegar það kemur að aflandsfélagi, þá er það 

skýrt í lögum að okkur ber skylda að borga okkar skatta, þannig að þegar það kemur að 

túlkunaratriðum um löginn, þá er það skýrt að það séu afbrot sem eiga sér stað, þegar 

einstaklingar eða fyrirtæki sjá sig knúin að reyna að túlka lögin og komast í kringum eða 

reyna sleppa borga skattinn.  

Viðhorf almennings viðrist vera að tvennum toga. Í fyrsta lagi áhugi á að stinga undan 

skatti og öðru lagi er mikill vilji fyrir að refsa fyrir skattsvik. Í skýrslunni sem fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins lét gera kom fram að það hafa miklir peningar hafa tapast, bæði í 

formi svartaskatta og frá skattaskjóli. Þessar upphæðir eru gríðarlegar og mikið tap fyrir 

þjóðfélagið. En þess má geta að sum aflandsfélög féllu undir  almenna 

tvísköttunarsamninga á milli Evrópusambandsins og Íslands og eru þar með viðurkennt 

form í viðskiptum. En það reynir á siðferði hjá þeim sem eiga aflandsfélag hvort að þeir 
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fari eftir tilsettum reglum sem er undir tvísköttunarsamningum. Það að eiga aflandsfélg 

er á gráu svæðinu. Það er aldrei hægt að vita til fulls hvort að það sé allt gefið upp, og hver 

er eiginlegi tilgangurinn með að eiga slíkt félag.  Það sem er áhugarvert er hversu mikil 

fjöldi aflandsfélaga var í eigu Íslendinga sem gerð var gegnum íslensku bankana í 

Lúxemborg, og hver milliðurinn var Mossack Fonseca. Það gefur auga leið að afbrot hafi 

átt sér stað, og um ásetning sé um að ræða. Það er farið í krókaleiðir til að fela peninga. Og 

voru þetta gríðarlegir fjármunir. 

 Það sem er líka áhugavert er að stjórnmálamenn eru tengdir aflandsfélög. Um 

Sigmundur Davíð var mjög mikið í fjölmiðlum og vakti mikla athygli. Ekki bara útaf því að 

hann skyldi eiga aflandsfélag, heldur hvernig hann reyndi að fela peninga, og tók aldrei 

ábyrgð. Hann lýsti sér alltaf sem saklausum manni. Það er hægt að rökræða hvort hann 

ætti  yfirhöfðuð að eiga sem slíka félag, en það verður að koma fram að hann eignaðist 

félagið áður en hann varð forsætisráðherra. En þá er spurning um siðferði hans. Hefði 

hann ekki átt að gefa allt upp þegar hann varð ráðherra. Hefði hann ekki átt að viðurkenna 

sitt félag strax. Er það ekki siðferðislega ábyrgð fyrrverandi ráðherrans ? 

 Eftir að Kastljós sýndi þátt sinn, brutust út ein stærstu mótmæli á Íslandi. Fólk var 

orðin langþreytt á spillingu stjórnmálamanna. Enda eiga þeir sem sitja í ríkistjórn fyrst og 

fremst að fara eftir tilsettum lögum og sýna ábyrgð. Þeir eiga að vera fyrirmynd. Þeir sem 

sitja á þingi eiga að gæta almannahagsmuna og þeir koma fram fyrir hönd þjóðarinnar 

enda hafa þeir mikilvægar Hlutverkabundnar skyldur. Það eru setta ákveðnar skyldur á 

aðrar starfstéttir og þær skyldur eiga einnig við þá sem sitja í ríkisstjórn. 

Þeir kjörnu fulltrúar verða að gangast við ákveðnar skyldur, þegar þau taka við sínu 

hlutverki og það átti t.d við Sigmund Davíð og Bjarna Ben. Þeir bera annars konar ábyrgð 

en almenningur. Enda eru völd þeirra og áhrif annars eðlis. Það gengur ekki upp að nota 

þau rök um að eitthvað tíðkist svo víða í samfélaginu hvort sem er, eða það sé ósanngjarnt 

að gera meiri kröfur til kjörnum fulltrúa en til almennings. Þau sem eru fulltrúar 

almennings ber að gæta almannahagsmuna og sýna gott fordæmi. Það virðist vera skýr 

krafa almennings um að stjórnmálamenn hafi siðferðið á hreinu. Eins og með Sigmund 

Davíð, Bjarna Ben og Ólöfu Nordal, var oft viðtekið svar að þeim væri frjálst að haga 

einkafjármálum sínum á þann hátt sem það kaus að gera, innan ramma laga og reglugerða. 

Þetta viðhorf byggir á misskilningi. Mótmælin sýndu það, fólk var aðallega að mótmæla 

spillingu og siðferðisbresti stjórnmálamanna. Það reynir alltaf á siðferði, þegar lögin eru 

ekki nóg og skýr og hvert hlutverk hvers og eins er.  
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Viðtal sem tekið var við Jonna, gagnrýndi hann Sigmund Davíð Gunnlaugsson, taldi 

hann siðblinda einstakling. Honum fannst ekki rétt af Sigmundi eiga aflandsfélag. 

Umfjöllunin um Sigmund taldi hann eiga rétt á sér. Hins vegar gagnrýnir hann ekki 

aflandsfélög. Hann kom inn á að allir séu að stinga undan skatt, þeir sem eru lágtekju fólk 

vinnur svarta vinnu og afhverju er þá skattaskjól eitthvað öðru vísi. Hann vildi meina að 

þeir sem gagnrýna skattaskjól eru þeir sem eru öfundsjúkir sem eiga peninga. Og að það 

væri ekkert siðferði í viðskipta-heiminum, þetta snerist allt um að búa til peninga. En það 

væri ákveðin lagarammi sem fólk fylgdi eftir. Jonni vildi meina að eiga aflandsfélag væri 

ekki lögbrot.  

Ara fannst að almenningur kæmi ekki við, hvað fólk geymir peninga sína. Og fannst 

fjölmiðlaumfjöllun vera of mikla. Hann kom inn á að þetta hefur alltaf verið til, og verður 

alltaf til. Hann vildi meina að almenningur væri afbrýðisamur, út í þá sem eiga peninga. 

Og benti á að það væru margir sem myndu svíkja undan skatti.  

Það væri reyndar annað mál, ef það væri að tala um ráðherra, þingmenn og 

bæjarfulltrúa. Þau yrðu að halda sínum peningum á Íslandi. Hann tók fram að það væri 

ekkert ólöglegt við þetta, og þar af leiðandi væri ekki hægt að gagnrýna þetta. Hann sá 

ekkert siðferðislega rangt við þetta. En hvað varðaði ráðherra, þingmenn og bæjarfulltrúa, 

þá var hann ekki að gagnrýna þau samkvæmt siðferði, heldur að þau ættu að vera 

samkvæmt sjálfri sér. 

Kjarni kenningarinnar um ólík félagstengsl (e. Differential association) passar vel inn í 

viðhorf viðmælanda. Þeir voru báðir sammála um að eiga aflandsfélag væri ekki ólögleg 

né siðlaust. Ef þetta er almennt viðhorf innan viðskiptaheiminum, má segja að þetta sé 

lærð hegðun sem þau lærast af samskiptum sín á milli og réttlæta eða afsaka brot sín. Eða 

styðja hina sem eiga aflandsfélag.   

Að eiga aflandsfélag er siðferðislega rangt. Við vitum aldrei hvort að allt sé gefið upp. 

Og hver er tilgangurinn að eiga sem slíkt félag. Lög og siðferði er ekki það sama. En það er 

reynt að byggja lögin á siðferði. En það tekst ekki alltaf.  Það reynir þá á siðferðisvitund 

hvers og eins. Að eiga aflandsfélag er á gráu svæðinu, þar sem það er aldrei hægt að vita 

til fulls, hvort að það sé gefinn upp allur skattur. Það þarf bara að treysta viðkomandi að 

hann gefi allt upp. 
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